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Кілька документів і заміток
до *іасів вед. князїв Свитригайда і ТКигидіонта

Кейстутови^а.
Подав Богдан Барвінський.

Останнє десятилїтгє X IX  в. принесло для часів вол. князів 
Свитригайда і Жиїимонга Кейстутовича дві підставові праці пок. 
А н а т о л я  Л є в і ц к о г о ,  а то „Powstanie Świdrygiełły“ (1892) 
і „Przym ierze w. ks. litewskiego Zygm unta z królem  rzym 
skim Albrechtem  П “ (1899). Але що йно IY -й том „Історії 
України-Руси“ проф. М. Г р у ш е в с ь к о г о  (1 вид. 1903) звер
нув знова увагу дослідників, особливо молодших, на ті часи так, 
що друге виданнє ІѴ-го тому Історії (1907) застає вже дві нові 
більші праці й кілька дрібнїйших причинків до тих часів. Слі
дом за моєю розвідкою „Жиїимонт Кейстутович, великий князь 
литовско-руский“ (1905) появила ся праця А. К о п и с т я н -  
с ь к о г о  „Książę Michał Zygm untow icz“ (Kwartalnik histor. 
1906)*), а в 1907 р. цінна статя пок. Б у ч и н с ь к о г о  „Кілька 
причинків до часів вел. князя Свитригайда“ (1430— 1 4 3 3 )* 2). 
Дрібнїйші причинки дав я в своїх двох статях: „Жиіимонт 
Кейстутович, князь Новгородка лит.“ і „Уваги до зносин митро
полита Ізидора з Жиїимонтом Кейстутовичем“ 3).

Принято на васїданю історично-фільософ. секції дня 4. VI. 1913.
*) Цілий ряд цінних заміток і поправок до праці моєї і Копистян- 

ського дав нок. Б о г д а н  Б у ч и н с ь к и й  („Новійші праці по історії 
вел. кн. Литовського в XV віці“. Записки Наук. Тов. ім. Шевч., т. 75, 
ст. 132— 148), а до моєї др. П р о х а с к а  (Kwart, histor. 1906, ст. 339 
— 345). Дещо у Копистянського S проф. Грушевського.

2) З а п и с к и  Н. Тов .  ім. Шевч. ,  т. 76, ст. 117—142.
8) І с т о р и ч н і  п р и ч и н к и  т. І, Жовква 1908, стор. 64—73 

і 74—83.
З&якскх Наук. Тож. Ы. Шевченка, т. CXY. 1
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В часі моїх студій в „Архіві кн. Чарторийских“ в Кракові, 
відбутих літом 1908 р., мав я можність призбирати там до зга
даних часів ще деякі документи, на котрі не звернув уваги 
у своїх „Причинках“ пок. Бучинський. Подаючи їх тут враз із 
своїм коментарем до кождого документу з окрема, сповняю хоч 
в части обітницю, зроблену в моїм „Жиїимонтї Кейстутовичу“ (ст. 
VII, прим. 1), доповнити колись в дечім сю розвідку.

І.

До питання про Свитригайлове наданнє для церкви 
в Городку 1403 р.

Згадуючи про Свитригайлові держави в Галичині' висловив 
проф. Г р у ш е в с ь к и й  думку, що головну свою державу там же, 
Городок, дістав Свитригайло далеко скорше, як би се виходило 
з львівських судових записокх). В львівських судових записках 
виступає іменно Свитригайло аж в 1441 р. яко „Tenutarius 
Grodeczensis“ * *), а між тим маємо його наданнє для церкви 
в Городку вже з 1408 р.3) Попри свій погляд, що Свитригайло 
дістав Городок мабуть скорше, чим в 1441 р., висловив одначе 
проф. Грушевський сумнїв що до певности дати Свитригайлового 
надання з 1403 р. Се й спонукало мене заняти ся близше тим 
литаннєн, тим більше, що довелось мені дістати до рук оригі
нальну грамоту Свитригайла для Городецької церкви завдяки 
Ексц. митрополитови Шелтицькому, у котрого згадана грамота 
переховуєть ся. Позаяк Ексц. митрополит застеріг собі право 
видання сеї грамоти, можу лише побажати, щоби се сталось 
в інтересі науки як найскорше. Зі своєї сторони подаю лише 
уваги що до сеї грамоти й висновки, зроблені на основі автопсії.

Перш усього мушу сказати дещо про виданнє городецької 
грамоти в „Актахъ Ю. и 3. Россіи“ та у Головацького. Для 
обох видань копіював сю грамоту сам Головацький, та хоч не 
можна їм нічого такого закинути, що зміняло б змисл грамоти 
(в однім лише місці я читаю дещо инакше, а іменно замісць 
„ д а н “, я найшов в оригіналі „ п с а н “), все ж таки не видано її 
з фотоїрафічною вірностю. Вислої печати, котра була колись при

*) І с т о р і я  У к р а ї н и - Р у с и ,  IV, 2 вид., ст. 226, прим. 3.
2) Akta grodzkie і ziemskie XIV, ч. ЗОЇ, ст. 37.
*) А к т ы  Ю. и 3. Р о с с і и  II, ч. 69, ст. 105; Г о л о в а ц к і й :  

Памятники дипломатического и судебно-дѣлового языка русского... (Нау
ковий Сборникъ 1866, ч. 26, ст. 39—40).
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гракотї, не було вже в хвилі, як її видавано; був лише при 
вінці, в прорізі грамоти, вусок шовкового малинового шнурка. 
Нині його зовсім нема.

На основі автопсії можу сказати про сю грамоту, що пи
сана вона на перїамінї товстим півуставом, зближеним до ско- 
ропис'і; письмо декуди вже сильно сповзле, а навіть і позати
ране тав, що приходить ся деколи здогадуватись даного слова. 
Особливо важне для нас означенно індикта сильно тепер затерте,, 
а  відчитати можна б його хиба, уживши до сего хеиічноі спо
луки NH4SH (am m onium  hydrosulfuricum ). Мав вона одначе 
ту хибу, що хвилево надасть чорнилу сильнїйшої краски, а пі- 
знїйше ще гірше її гнищить. Далеко лучше ужити в тім ви
падку принятого в науці нового способу фотоїрафовання, котрий 
дає можність віддати на знимцї найбільше сповзле письмо.

Дата грамоти від Р. Хр. 1 січня 1403 р . ; Головацький 
відчитав індикт «5 =  6, але редактори ІІ-го тому „Акт-ів Ю. и
3 . Россіи“, мимо, що копію доставив їм сам Роловацьвий, по
дали індикт 3 (мабуть хибно відчитали £ яв Б). Індикт 3 зовсїм 
неможливий для 1403 р., бо відповідає ровам Свитригайлових 
часів 1395, 1410, 1425 і 1440. Але й індикт 6, поданий Го- 
ловацьким, неможливий для 1403 р. (для cero року є індикт 11), 
бо відповідає він ровам 1398, 1413, 1428 і 1443. Взагалі, яв 
зауважив справедливо проф. Грушевський *), дати Свитригайло
вих грамот задають великі трудности (бо індикт не все відпо
відає ровови) так, що їх аналїза й хронольоїічне упорядвованне 
могло б бути предметом спеціальної студії. Але те не може бути 
ще доказом неавтентичности грамоти як і ся обставина, що в го- 
родецькій грамоті 1403 р. титулуєть ся Свитригайло „ в е л и к и м  
к н я з е м “. Сей доказ мнимої неавтентичности відпаде одначе 
з хвилею, коли згадаємо, що 1403 р. припадав на час „ребелїї“ 
Свитригайла2).

Що до своєї зверхньої форми, городецька грамота не будить 
в нас ніяких підозрінь. Що до внутрішньої форми сумнів на 
основі ужитого в р. 1403 титулу „великий князь“ повинен від
пасти. Оставало б лише ганяти ся справою сьвідків, підписаних 
на грамоті та індиктом, котрий незгідний з роком. З пяти сьвід
ків знаний нам добре лиш оден, к н я з ь  І в а н  Ч а р т о р и й -

ł) І с т о р і я  У к р а ї н и - Р у си, IV, 2 вид., ст. 480. 
ibid. ст. 177—8.
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с ь к и й ,  котрий виступав одначе ах  в рр. 1437— 1452 і). Тав 
отже сумніве, чи міг він виступати вже в 1403 р., т. є о 34 
рови вчаснїйше. Сьвідок князь М и х а й л о  К о с т я н т и н о в и ч  
О л ь ш а н и ц ь к и й  виступає на Свитригайловій грамоті яко князь 
Михайло Костянтинович 1451 р .2) З тих же чотирех осіб, ви
ступаючих в городецькій грамоті, що „розїхали“ землю, призна
чену для городедької церкви, знаний близше пан К а з а р и н  
Р е з а н о в и ч ,  котрий виступає доволі' часто в Свитригайлових. 
грамотах, але аж 1437 та 1450 і 1451 р .3) Коли ще візьмемо- 
під увагу, що Д л у ї о ш  вичисляє під 1403 р. яко Свитригай- 
лові посїлости „terram  Podoliae“, а крім сього „terram  Z uda- 
czoviensem; item  districtus Strij, Schydlow, Stobniczam, Drug- 
nyam, Uscze“ 4), не згадуючи нїчо про Городок, дійдемо на. 
основі сього до пересвідчення, що вправдї індикт грамоти може 
бути добрий, але її рік є хибний.

Напевно знаємо з львівських судових записок, що Городок, 
був у посіданню Свитригайла аж 1441 р. Найблизшим роком до 
1441, котрому відповідає індикт 6, поданий на городецькій гра
моті, є 1443 р. Сей рік був би найвідповіднїйший для сеї гра
моти, бо в сім році ніг Свитригайло підписувати ся „великим 
князем“ зовсім правно, а князь Іван Чарторийський є тоді вже 
одним із сталих сьвідків на його грамотах. Але ще й инші об
ставини промовляють за 1443 р. Пок. проф. Ш а р а н е в и ч  ба
чив в старій реїістратурі ц. к. прокураторії скарбу у Львові, 
дві копії городецької грамоти, одну з датою 1 січня 1403 р., 
другу з датою 1 січня 1443 р .5) Останнє означенне року для 
городецької грамоти може мати свою вартість. В „Архіві князів 
Чарторийских“ в Кракові находить ся оригінал потвердження 
городецької грамоти королем Жиїимонтом Авїустом, виданого 
в Варшаві 11 листопада 1556 р.6) В трансумптї городецької 
грамоти, поданім там же в латинській транскрипції, читаємо 
таку дату: „pod lythom  rozestw a Christowa t h i s y e c z y h о 
G z o t h i r i s t h o h o  c z o t e r d e s t e h o  t r e t h e h o  ly tha janu -

ł) W o l f f :  Ród Gedimina ct. 97—99; Kniaziowie ct. 18— 19.. 
В першій книжці Вольф дав городецькій грамоті не гнати длячого рік 
1438 і індикт 1 (ст. 97, пр. 8а); в другій (ст. 19) індикт 3 і рік 14(40)7'

2) Archiwum Sang. І, ч. 49. ®) ibid., ч. 44, 48, 49.
*) Historia III, 554.
*) Ш а р а н е в и ч ъ :  Черты игъ исторіи церковныхъ бенефицій

и иірского духовенства въ Галицкой Руси. Львів 1902, ст. 33, прим.*).,
6) Число інвент. дипл. 900 (оправлено в Vol. V, к. 41).
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-arii perwa dnye yndicta £ szestoho“. Те саме бачимо й в по
твердженню Жиїимонта I I I ,  виданім в Варшаві 13 липня 
1596 р .1).

Як видно з сього, вже й у XVI в. дата городецької гра
н о м  будила підозрінне й поправлювано її відповідно до індивта, 
припускаючи мабуть (се й мій здогад), що писар пропустив 
в  грамоті слово, зглядно число „ с о р о к “. Иншого способу для 
погодження індикта з роком в сїй грамоті' не бачу. Думаю проте, 
що для городецької грамоти годить ся приняти 1443 р. Се не 
виключав одначе зовсім погляду проф. Грушевського, що Горо
док міг бути у Свитригайловім посіданню скорше, чим в 1441 р., 
поданім львівськими судовими записками.

Певна анальоїіа що до дати є між городецькою грамотою, 
я  грамотою Свитригайла для Петра Мищича, виставленою в Луць
ку 4. II. 1408 р.* 2) Поданий на ні'й індикт 1 відповідав вправдї 
-сьому рокови, але противлять ся йому підписані сьвідки. І  тав 
Монївид, подільський і кремінецьвий староста виступав на звіс
них Свитригайлових грамотах аж в рр» 1437—8 ,3 Ч) Юрша, яко 
київський воевода 1437 р .1), Юрій, Свитригайлів маршалоК, 
1437 р .5), Іван Гулевич і Іван Чорний 1433/4 і 1437 р .6), 
Іван Волотович 1437 р.7), Еозарин, маршалок Луцької землі (він 
виступав й в городецЕКІй грамоті) 1437 та 1450 і 1451 р.8}, 
Васко Гулевич (в грамоті з 1408 р. мабуть помилкою Маско) 
1450 р .9), князь Борис Глинський 1433— 7 р .10), пан Семашко 
*й писар „многогрішний Снаксар“ 1437/8 р .11)

Що Свитригайло підписавсь на грамоті* з 1408 р. „вели
ким князем“, не може промовляти проти автентичности сеї гра
моти, як се мав місце й в грамоті з 1403 р. (городецьвій). Рік 
1408  був, як і 1403 р., роком поновної „ребелїї“ Свитригай- 
л а 12). Але він не міг видати грамоти 1408 р. в Луцьку, бо там 
тоді не сидїв, а в СїверщиНЇ13). В Луцьку видав він значну

Ч Ч. інв. дипл. 1027 (ibid. k. 50).
s) A thenaeum 1842, П , ст. 26—7 в  лихій латинській транскрипції. 

Перепечатано гражданкою в А к т ы  За п .  Р о с с і и  І, ч. 36 та в А н т о 
н о в и ч а  і К о з л о в с ь к о г о : Грамоты вел. князей лнт. ч. 3.

3) Arch. Sang. І, ч. 36 і 41; гл. також нивше у мене грамоту 
в 4/ІХ  1487 (причинок IV).

Ч  Arch. Sang. І, ч. 35 і у мене прйч. IV.
*) Arch. Sang. І, ч. 41. 6) ibid. ч. 38 і 44.:
Ч ibid. ч. 38. 8) ibid. ч. 44, 48 і 49. . 9) ibid. ч. 48.
10) W o l f f :  Kniaziowie, ст. 78. “ ) Arch. Sang. І, ч. 36.
12) Г р у ш е в с ь к н й  IV, ст. 178—9 і L e w i c k i :  Powśt. Swidr.

ст. 57—8. 1S) ibidem.
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частину грамот з висше поданими сьвідвами, але аж в 1430-их 
рр. Що більше: він надав будь то в 1408 р. Петру Мищичу 
села в Бремінецьвій волости, а між тим знаємо певно, що там же 
роздавав він (з Луцька) села аж в 1437 р .1)

Все отже промовляє проти 1408 р., а за 1438 р .; навіть 
індикт Г відповідає 1438 р. (хоч також і 1408 р.). Головна річ 
в тім, що хоч ся грамота видана з оригінала, видана вона лихо; 
в „A thenaeum “ зазначений в тексті' грамоти 1408 р. (до
писано що в оригіналі поданий він „bukw ica“), а в наголовку 
не знати чому 1436 р.* 2), котрому .відповідав би індикт 14. Як 
довго проте не маємо оригінала грамоти в руках, мусимо відно
ситись до неї скептично, а в кождім разі з огляду на підписа
них сьвідків віднести її радше до 1438, чим до 1408 р. Боли б 
справді в ориііналї був 1408 р., то се була б подібна загадка, 
як і при городецькій грамоті.

II.

До справи реліїійної фізіономії Жиґимонта Кейстутовича.—  
Жиґимонт київським князем?

В своїх „Dziejach Polski“ подав ї о л е м б й о в с к и й  ре- 
їести трех документів, котрі свідчать про зносини Жиїиионта 
Кейстутовича в духовних справах з Римською Бурією та Бази- 
лєйським Собором, а крім сього є важними причинками до ха
рактеристики реліїійної фізіономії сього князя. 6 се іменно ре- 
їести листів папи Мартина V, Евгенія IV й Базилейського 
Собора. Реїесту листу папи Мартина У подав їолембйовский 
з допискою „Ex MS. archivi Stanislai Augusti Regis, coli. 
Dogeli“ . Дивну її дату „Rom ae X. idus ianuarii 1428“ роз- 
вязав пок. А. Лєвіцкий в своїм „Index-Ї“ на „4 Jan u arii“.3) 
Що до реїести листу папи Евгенія IV, поданої їолембйовский 
з допискою „Ex. MS. archivi Stanislai A ugusti reg is“ з датою 
„S. 1. in  m artio 1431“ я висловив, подібно, як і Лєвіцкий 
в „Index-Ї“, сумнів що до надписі „Eugenii IV. рарае, epi
stoła ad Sigism undum  М. D. L .“, бо неможливо, щоб уже тоді 
титуловано Жиїимонта великим князем4). Трета реїеста, подана

х) Arch. Sang. І, ч. 41.
*) W o l f f :  Senatorowie і dygnitarze W. X. L., ст. 21, при однім 

8 сьвідків сеї грамоти, Янї Воиницькім, луцькім і олесьвім старості, 
дав рік 1438.

®) Гл. у мене Ж и ґ и м о н т  К е й с т у т о в и ч ,  ст. 19.
4) ibid. ст. 20.
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їолембйовским 8 допискою „Ех cod. MS. arch. Stan. Aug. reg is“ 
з дивною датою „12idus 7bris 1489“ (котру я роввязую на 2 
вересня), се реіеста листу Базилейського Собора.

На основі сих реїест і инших жерельних даних попробу
вав я дати характеристику релїїійної фізіономії Жиїимонта Кей- 
стутовича*), котра стрінулась одначе з критикою зарівно пок. 
Бучинського 2 3), як і дра Прохаски 8). Як небудь будемо зади
влятись на сю справу, згадані листи е для неї першорядної 
варто сти хоч би вже з сього згляду, що жерельні дані до ха
рактеристики Жиїимонта яко чоловіка незвичайно бідні. Тин 
цїннїйшим являєть ся се, що удалось мені відшукати копії отсих 
трех листів в цїлій основі. Перший лист (Мартина V) найшов 
я в копії, уміщеній в т. зв. „ Т е к а х  Н а р у ш е в и ч а “ 4 5) з допи
скою самого Нарушевича: „Martini Рарае У. literae ad Sigis- 
m undum  M. D. Lituaniae. 1428. X  Idus Januarii. (Ex MS. 
Arch. Stan. Aug. Regis. Gollec. Dogelis)“. В тих же „Теках“ 
найшов я копію листу папи Евгенія ІУ б) (зовсім ідентичну 
з копією листу Мартина У) з допискою Нарушевича: „Eugenii 
Рарае ІУ. epistoła ad Sigism. М. Ducem Litv. (Ex MS. arch. 
Stan. Aug. Regis). 1481 а M artio“ . З сього приводу, що оба 
листи ідентичні, подаю низше в цілій основі лишень лист папи 
Мартина У, узгляднюючи в примітках деякі варіанти листу папи 
Евгенія IV. Що до сумніву Лєвіцкого й мого, чи міг зявити ся 
вже тоді для Жиїимонта титул „великого князя“, показуєть ся, 
що виднів він не в папських листах, а в дописках Нарушевича 
на копіях. Копія листу Базилейського Собора з допискою Нару
шевича: „Synodus Basiliensis Sigismundo Duci Litvaniae. 1489. 
X II Idus Septem bris? (Ex. MS. Arch. Stan. Aug. R egis)“ мі
стить ся рівнож в „Теках“ 6).

Лист папи Евгенія ІУ цікавий для нас вельми ще з иншого 
згляду. Папа відзиваєть ся в ньому до Жиїимонта такими сло
вами: „Nobili viro Sigismundo, duci Lithvaniae, K i j o v i e n s i  
d u c i  salutem  et apostolicam benedictionem “. Нам нічого не

2) ibid. ет. 116.
2) гл. „Записки* т. 75, ст. 141. Тут в прим. 1 вказує Б. на но

вий жерельний матеріал зо сього питання.
3) гл. Kwart, histor. 1906, ст. 344.
*) MS. Архіва кн. Чарторийских ч. 14, ст. 549. Пиша копія в MS.

ч. 237, к. 147.
5) MS. ч., 15, ст. 87—88. Инша копія в MS. ч. 237, к. 153.
*) MS. ч. 16, ст. 543. Инша копія в MS. ч. 237, к. 199.



12 Богдан Блрвшсысий

відомо звідки инде, щоб Жиїимонт мав коди яебудь у своїх ру
ках Київ, заким його здобув уже яко великий князь на Свитри- 
гайлї. За житя Витовта мав Жиїимонт Новгородок лит. та Ста- 
родуб, від котрого утерло ся для нього аж по' 1 432  р. імя 
„ С т а р о д у б с ь к о г о “ 1). Що до Київа, то, як відомо, Витовт 
відобрав його від князя Володимира Ольїердовича 1 3 9 4  р .,* 2) 
після чого віддано його Скиргайлови, але сей вмер уже 1 3 9 7  р .3) 
Наново опорожнену Київщину дав Витовт Івану Ольгимунтовичу, 
князеви гояьшанському, але вже лиш „держати“, яво намісни- 
кови, а не як княжу волость4). В 1422  р. виступає яко „сарі- 
taneus Kiioviensis“ князь Михайло Іванович Гольшанський,5) 
в тім році, в котрім Жиїимонт Кейстутович згаданий у нерве 
яко „князь Стародубський“6). Звістка про князюваннє Жиїимонта 
в Київі, подана в папськім листі з 1 431  р. стоїть так одиноко, 
що як небудь вона для нас цїкава, годить ся приймати її з ве
ликою обережностю, поки не найдуть ся на се инші докумен
тальні дані.

1. Листи папи Мартина V з 4 січня 1428 р. г Евгенія IV  
з марта 1431 р. до Жиґимопта Еейстутовича в духовних

справах.
M artinus7) Episcopus, servus ser vor am Dei, dilecto filio, nobili 

viro Sigismundo Kieystudy, duci Lithvaniae,8) salutem et apostolicam 
benedictionem. Provenit ex tuae devotionis affectu, quo Nos et Rom a- 
nam Ecclesiam reverens, u t petitiones Tuas, illas praesertim , quae ani- 
mae Tuae salutem respiciunt, ad exauditionis gratiam adm ittam us. 
Hinc est, quod Nos Tuis supplicationibus inclinati, u t confessor tuus, 
quem duxeris eligendum, omnium peccatorum Tuorum, de quibus cor- 
de contritus et ore confessus fueris, semel tantum  in mortis articulo 
plenam remissionem Tibi in sinceritate 9) fidei, unitatae Sanctäe Ro- 
manae Ecclesiae, ac ob ien tia10) et devotione Nostra, et Successorum 
Nostrorum Rom anorum  Ponlificum, canonice intrantium , persistenti

*) гл. Ж и ї и м о н т  К е й с т у т о в и ч  стор. 16— 17 і мою статю
в І ст ор .  п р и ч и н к а х  І, ст. 64—73.

2) Г р у ш е в с ь к и й :  Історія України-Руси ІУ, ст. 173.
3) ibid. ст. 176. 4) ibid. ст. 176—7.
5) W o l f f :  Kniaziowie lit.-ruscy, ст. 96.
6) Ж и ї и м о н т  К е й с т у т о в и ч ,  ст. 17.
7) В листі Евг. ІУ : „Eugenius“.
8) Евг. ІУ : „Nobili viro Sigismundo, duci Lithvaniae, Kijoviensi

duci“. 9) В копії „senceritate“ ; в тексті поправляю.
10) Евг. IV : „obedientia“.
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auctoritate Apostolica concedere valeat, devotioni Tuae tenore prae- 
sentium indulgemus; sic tarnen, quod idem confessor de his, quibus 
fuerit alteri satisfactio impendenda, eam Tibi per te, si supervixeris, 
vel per haeredes Tuos, si tune forte transieris *), faciendam 2) iniungat, 
quam  Tu vel illi facere teneamini, u t praefertur. Et ne, quod absit, 
propter huiusmodi gratiam, reddaris proclivior ad illicita, imposterum 
commitenda volumus, quod si ea confidentia remissionis huiusmodi, 
•aliqua forte commiteres, quod s) ad illa praedicta remissio Tibi nulla- 
tenus suffragetur. Et insuper, quod per unum  annum  а tempore, quo 
praesens Nostra concessio ad Tuam  notitiam pervenerit, computandum 
singulis sextis feriis impedimento cessante legitimo, jejunes, quod si 
praedictis feriis ex praecepto Ecclesiae regulari observantia, iniuncta 
paenitentia, voto, vel alias jejunare tenearis, una alia die singularum 
septim anarum , eiusdem anni, qua ad jejunandum , ut praem ittitur, non 
sis astrictus, jejunes et si in dieto anno, vel aliqua eius parte esse4) 
legitime impeditus anno sequenti, vel alias quam primum poteris modo 
simili supplere, huiusmodi jejunium  tenearis, porro si forsan alius 
praedictum  5) jejunium in toto, vel in parte quandocunque adimplere 
commode non p o te ris6), eo casu confessor idoneus, quem ad hoc ele- 
geris, jejunium  ipsum in alia pietatis opera, prout animae Tuae saluti 
oxpedire viderit, commutare valeat, quae Tu pari modo adimplere de- 
beas, alio quin huiusm odi7) praesens Nostra concessio, nullius sit ro- 
boris vel momenti. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam 
Nostrae concessionis et volontatis infringere, vel ei ausu temerario 
eontraire, si quis autem hoc attem ptare praesumpserit, indignationem 
Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Ejus, se 
noverit incursurum. Datum Romae, apud Sanctos Apostolos. X Idus 
Januarii. Pontificatus Nostri anno undecimo 8).

2. Лист Базилєйського Собора до Жигимонта Еейстутовича з 2 
вересня 1439 р . в духовних справах.

Sacrosancta Generalis Synodus Basiliensis in Spiritu Sancto legi
time congregata universalem Ecclesiam representans, dilecto Ecclesiae 
ülio, nobili viro Sigismundo, Duci Magno Lithvaniae et Russiae, salu

2) Евг. IV: „transiveris“. 2) Евг. IV: „faciendum“.
8) Евг. IV: *quoe. 4) Евг. IV: „esses“.
5) Евг. IV: „praefatum*. 6) Евг. IV: „nequiveris“.
7) „huiusm odi“ лише в листі* папи Евгенія IV. В копії листу папи 

Мартина У  нема.
*) Евг. IV : „Datum Romae, apud S. Petrum  anno Incarnationis 

Dominicae f  1431. f  Pontificatus Nostri anno prim ö“. ;
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tem et Omnipotentis Dei benedictionem. Benigno illa Tibi concedenda 
favore per quae sicut pie desiderare videris conscientiae pacem et 
salutem animae Deo propitio consequi valeas, et spiritualis salutis 
Tibi proveniat augmentum. Hinc est, quod Nos Tuis supplicationibus 
inclinati, u t aliquem idoneum et discretum Presbiterum  in Tuum pos- 
sis eligere confessorem, qui, quoties Tibi fuerit opportunum  confessione^ 
Tua diligenter audita, pro commissis Tibi debitam absolutionem impen- 
dere, ac paenitentiam salutarem iniungere, vota vero peregrinationis et 
abstinentiae, quae omisisti et commode observare non potes, in alia 
pietatis opera commutare valeas, nisi forsam talia fuerint, p rop ter 
quae Sedes Apostolica sit merito consulenda. Adque Missam antequam  
illucescat dies, circa tarnen diurnam  lucem et etiam per horam post 
meridiem, cum qualitas negotiorum pro tempore ingruentium id exe- 
gerit, liceat Tibi per proprium vel alium sacerdotem idoneum facere 
celebrari. Ita  quod nec id sibi, nec sacerdoti taliter celebranti ad cul- 
pam valeat imputari, adque etiam per Те male oblata, sive extorta,. 
dummodo notitiam illorum, quibus esset satisfactio impendenda, ha
bere non possis, ad Divinum Cultum, et in alia similia pietatis opera 
iuxta eorundem confessorum consilium convertere valeas devotioni 
Tuae auctoritate universalis Ecclesiae tenore praesentium  de speciali 
gratia indulgemus, proviso, quod parum  huiusmodi concessione, etiam  
ante diem utaris, quia cum in altaris Offitio immoletur Dominus Nos- 
ter, Dei Filius, Jesus Christus, qui candor est lucis aeternae, congruit 
hoc non noctis tem pore fueri, sed in luce, nulli ergo omnino hominum 
liceat hanc paginam Nostrae concessionis infringere, vel ei ausu teme- 
rario cotraire, si quis autem hoc attem ptare praesumpserit, indignatio- 
nem Omnipotentis Dei et universae Ecclesiae se noverit incursurum. 
Datum BasileaeA) XII Idus Septempris, Anno а Nativitate Domini Mil- 
lesimo quadringentessimo trigesimo nono. Apostolica Sede vacante.

III.

Проба реституції грамоти Жиґимонта Кейстутовича з І5/Х  
1432 р., що признавала права Польщі на Городло.
Дна 15 жовтня 1482 р. попри грамоту, котрою Жиїимонт 

Кейстутович заключив в Городні унію з Польщею* 2), виставив 
він ще одну грамоту з тої ас дати, котрою признав права Польщі

*) „Basileae“ в копії MS. 237; у Нарушевича „Basilien*.
2) Ся грамота напечатана наново 8 оригінала в моїй розвідці Жи- 

ґ н м о н т  К е й с т у т о в и ч ,  ст. 148—151.
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на Городло 1). Грамота ся була доси звісна лише з Длуїоша* 2), 
але, на жаль, в тексті незвичайно попсованім. Найбільше утер
піли на сім імена сьвідків, котрі в части зовсім опущені в тексті 
грамоти, захованім у Длуїоша, а в части до неможливостн пере
кручені.

Припадково удалось мені найти в „Архіві кн. Чарторий- 
ских“ в Кракові поправнїйшу копію згаданої грамоти, а іменно 
в рукописнім кодексі ч. 238. Походить він з XY в. і на ст. 1 
має таку напись: „Liber Reuerendissim i patris dom ini Sbignei 
olim Gardinalis et Eppi Cracouien... Quem ego Johannes Dlu- 
gosch senior Ganonicus Gracouiensis Executor testam enti dicti 
domini Cardinalis reposui in  errarium  Ecclesie Gracouiensis 
Anno domini MCCCG septuagesimo n o n o “3). Отся напись важна 
для нас власне із сього згзяду, бо довідуємось з неї, що копія 
нашої грамоти находить ся в рукописній збірці4 5), колишній 
власности кардинала Олеснїцького, котрий, як відомо, був одним 
із головних учасників, а навіть відпоручником короля Ягайла на 
зїздї в Городні 15 жовтня 1432 р .6) В браку оригінала повинна 
віднайдена мною копія нам його поки що заступити, тим біль
ше, що заховалась вона в значно поправнїйшіи тексті, чим у 
Длуїоша і зі значними відмінами.

Текст найденої мною копії уриваєть ся одначе на перших 4 
сьвідках. Печатавши текст грамоти з отсеї копії без ніяких змін, 
я подаю в низу відміни, котрі є у Длуїоша (D.). Уступ, в котрім 
приходять сьвідки, доповнюю відповідно з великої городенської 
грамоти Жиїимонта, позаяк сьвідки в обох грамотах зовсім іден
тичні, тільки, як сказано, в тексті Длуїоша деякі імена опу
щені, деякі знов перекручені. Для порівнання виписую одначе 
й ті перекручені імена з Длуїошевого тексту побіч тексту, ви- 
нятого з великої городенської грамоти.

In  nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Ne ea, 
que aguntur cu m 6) tempore, cum lapsu temporis evanescant: sagacis 
hum ane naturę discrecio consueuit gesta mortalium scripti patrocinio

x) L e w i c k i :  Powst. Świdr. ст. 154 здогадувавсь, що таких гра
мот иусїло бути що більше для инших територій, але проф. Г р у  ше в 
с ь к и й  IV, ст. 207, прим. 2 цротивить ся такій думці.

2) Historia IV, ст. 486—7.
®) Пор. Catalogus Codicum m anu scriptorum Musei Principum  

Czartoryski Cracoviensis. I. ed. K o r z e n i o w s k i ,  ст. 36.
4) MS. 4. 233, ст. 641—2.
5) Ж и ґ и м о н т  К е й с т у т о в и ч ,  ст. 34 і д.
6) D. „in“, варіант „cum “.
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ro b o ra ri*). Proinde Nos Sigismundus Dei gracia Magnus Dux Litthwa- 
nie, Russie etc. recognoscimus et fatem ur per presentes, quod oppidum 
et d istric tum 2) Hrodlo su p er3) flumen Bugi4) situm, cum omnibus et 
singulis villis, graniciis, gadibus, limitibus, et signanter cum omnibus 
-appendiis et attinenciis vniuersis, prout in se longe, late, et ab anti- 
quo consistit, ad Coronam et R egnum 5) Polonie spectabat et pertine- 
bat, spectatque et pertinet, ac spectare et pertinere debet, nunc et in 
ewum, et omnibus temporibus perpetuis duraturis. Propter quod Nos 
Sigismundus Magnus Dux Litthwanie supradictus spondemus, promitti- 
mus et pollicemur presentibus scriptis nostris, quod pro dieto oppido 
et omnibus suis attinenciis supradictis, Serenissimum principem domi
num Wladislaum Regem Polonie et ipsius successores et Córonam 
Regni Polonie nullatenus [impetemus] 6) neque inquietabimus uel mo- 
lestabimus quacumque racione, re 7), negocio, modo, ingeniis uel colo- 
ribus exquisitis. Harum quibus nostrum  sigiilum 8) presencium 9) prela- 
torum, principum et baronum  nostrorum  infrascriptorum  est appen- 
su m 10 *) testimonio literarum, videlicet reuerendissimorum in Christo 
patrum  dominorum n ) . .

Д луґош :
[Mathiae Vilnensis, Andreae 

Luceoriensis, episcoporum ; nec 
non Alexandri, Iwan palatini Tro- 
censis, Zimwyekrathersczicz, Rum- 
poldi marsalci, Petrassii Monthi- 
gerdrowicz, Gastoldi Schedibori, 
Radiwil Hostikowicz, Emdigidi 
lurga, Naczucz Gimbilowicz, 0 - 
lechno Dowoynowicz, Schak Dna- 
g a l, vexilliferorum; Goyllin 13j 
Nadogowicz14). Actum et datum

Вел. Город. грамота: 
[Mathie Wylnensis, Ändree 

Luczeoriensis Episcoporum, (nec- 
n o n )12) Alexandri, Ywani Wolo- 
dimirowiczy, Symeonis Ywano- 
wicz, Fedori Koributhowicz Du- 
cum, Hostik Castellani Wylnensis, 
Michaelis alias Keszgal Capitanei 
Samagitie, Johannis alias Jownis 
Palatini Troczensis, Zynowey Bra- 
thoschicz, Rombolthi Marschalci, 
Petrassii Montigirdowicz, Gastol-

*) D. „roborare“. 2) D. „districtus“. 8) D. „supra“.
4) D. „Bug“. 5) Нема в D. „et Regnum “.
6) Виймаю „im petem us“ з D., позаяк в вашій копії б якесь неви

разне слово, котрого мимо старань, я не зміг відчитати.
7) D. нема „reu.
8) D. „sigilla nostra“, варіянт „sigillüm nostrum “.
9) D. нема „presencium“. 10) D. „praesentibus sunt appensa“,

вар. „praesentibus est appensum “.
u ) В копії MS. ч. 233 по „dom inorum “ e „Mathia Vilnensis, Andrea 

Luczioriensis episcoporum, neenon Allexandro, Ywan...“ ; тут уриваеть 
ся текст копії.

12) Нема в вел. гор. грамоті*, тільки у D. і в копії MS. ч. 233.
13) Варіянт „Gogilmin“. 14) Варіянт „Nagodowićz“ .
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thi, Schedibori, Radiwil Hostiko- 
wicz, Gudigirdi, Jurga, Naczus 
Gynivilowicz, Olechno Dowoyno- 
wicz, Sak, D ovgalx) Vexilliferi, 
Goylimin Nadobowicz...* 2) Actum 
et datum  in Grodno, feria quar- 
ta  ipso die Sanete Hedwigis, an
no Domini millesimo quadringen- 
tesimo tricesimo secundo].

IV.

Присяжна грамота Свитригайлових сторонників для короля 
Володислава III з 4 /ІХ  1437 р.

Присяжна грамота Свитригайлових сторонників д ія  короля 
Володислава III  з 4 вересня 1437 р. звісна була доси лише- 
з копії в „Теках Нарушевича“ 3). В своїй розвідці про Жиїи- 
монта Кейстутовича згадав я, що оригінал сеї грамоти находить 
ся в „Архіві кн. Чарторийских“ в Кракові (хоч з другої сто
рони хибно згадав я й про оригінал грамоти Свитригайла з тої ж- 
дати в тім архіві, котрого одначе там нема)4). Ся грамота, що 
мав ч. інв. динл. 422, писана на перїамінї; були при ній цислі 
печати, котрих тепер брак, а остаю лише пять нерїамінових 
ремінців, на котрих колись ті печати висіли. Копія сеї грамоти, 
видана в „Кодексі листів“ містить в собі тілько помилок і відмін 
супроти оригінала, що оказуеть ся потреба поновного її видання 
з оригінала. Помилки й відміни копії (С. =  Codex) подаю під 
текстом в примітках.

8 оригінала згаданої грамоти довідуємось, що маршалком 
двора вел. кн. Свитригайла був „Okussko Tlucaczow icz“, а не 
як хибно випечатано на основі копії Нарушевича „Daszko T hu-

*) Про те, що годить ся тут читати „Dovgal“, не „Dorgal“, гл. 
Жиґ .  Кейст . ,  ст. 151, прии. 2.

2) Чи ніж „Nadobowicz“ і „Actum* були в меншій городенській 
грамоті' слова з великої грамоти від „Prelati“ аж до „litterarum “, не 
можемо довідатись ані в Длуїоша, ані 8 копії MS. ч. 233, тож їх тут 
опускаю.

s) Codex epist. saec. XV, т. І, 1, ч. 92, ст. 86.
4) Ж и ґ и м о н т  К е й с т у т о в и ч ,  ст. 78, прим. 1. При тій нагоді 

зауважу, що в подібній присяжній грамоті Довгірда для Жиґ. К ,  вида
ній мною ibid. ст. 159 в оригінала, в „si q u o d  absit“, а не „si q u i -  
d e m  absit“.

in Grodno feria quarta in die 
Sanctae Hedvigis, Anno Domini 
Millesimo quadringentesimo trice
simo secundo].
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baczowicz“ 1). Сей Окушко підписував ся крім сього на Свитри- 
гайлових грамотах по руськи або самим іменем „<х)ку ш к о “ * i 2), 
або повно „ ( Йк у шк о  Т о л к а ч е в и ч “ 3).

Nos Iurscha pallatinus Kijowiensis, M oniwid4) Camenecensis et 
Podolie capitaneus, Abraham arch im andry th5) Ecclesie Rutinicalis 6) 
Kijowiensis, dux Boriss Glynsky, Okussko Tlucaczowicz 7) preclarissimi 
principis et domini magni ducis curie m arssalcus8) et Wasyly Polo- 
ciensis 9) significamus tenore presencium omnibus quibus expedit vni- 
uersis, presencium [noticiam] 10 *) habituris. Quia cum prefato precla- 
rissimo p rincipeu ) et domino Boleslao alias Swidrigal, Dei gracia 
magno duce etc.12) domino nostro graciosissimo adhesimus cum omni
bus nostris subditis, castris, ciuitatibus, opidis,13) districtibus,14) terris, 
villis et quibusuis dominijs ad ipsum castrum E ijo w 15) spectantibus, 
que prefatus dominus 16) magnus dux, dominus noster graciosus pro 
presenti possidet et cum Dei auxilio possidebit in futurum, iuram en- 
taque fidelitatis prestiti simus 17) serenissimo principi et domino domi
no Wladislao Dei gracia regi Polonie etc.18) domino nostro gracioso 
ac serenitatis sue Corone sacre Polonie. Itaque cum dominis regni et 
presertim terrarum  Rusie i n 19) vicinatu nostro positis nos ad inuicem 
vniuimus, consociauimus,20) vnim urque21) et consociamur per presen
tes. Volumus eciam prefato domino regi et serenitatis ipsius dominis 
in regno et signanter in terris Rusie inhabitantibus contra eorum 
quosque22) hostes fidelia n o s tra 23) consilia et auxilia iuxta posse 
nostrum dare et facere vsque ad annos domini eiusdem 24) regis 
debite etatis. Et dum ex perm issione25) Dei omnipotentis prefatum 
•dominum magnum ducem Swidrigal, dominum nostrum graciosum 
de hac vita m igrari26) feliciter contigerit, extunc nos non a d 27) 
alium dominum, preterquam  ad iam dictum dominum regem spectare

x) Так само хибно W o l f f :  Senatorowie i dygnitarze W. X. L. 
CT. 174; пор. щѳ K w i a t k o w s k i :  Urzędnicy kancelaryjni, koronni
i dworscy в крак. Rozpraw, i spraw, hist.-fil. XVII, ct. 210. Добре 
в B o n i e c k i :  Poczet rodów W. X. L. ct. 349 — 350.

2) Archiwum Sanguszków І, ч. 41. 3) ibid. ч. 36.
4) C. має „Monwid“. 5) C. „archim andryta“. 6) G. „ruthenica-

lis“. 7) G. „Daszko Thubaczowicz“. 8) G. „marschalcus“. 9) G. „Po-
locensis“. ioj G. „notitiam “, котрого нема в оригіналі'. u ) G. нема
„principe“. 12) C. нема „etc.“ 13) G. нема „opidis“. 14) C. нема „di
strictibus“. 15) G. „Kiioviense“. 16) G. нема „dominus“. 17) G. „prae-
stita sumus“. 18j G. „ e t“. 19j G. „et“. 20) G. „consociamus“. 21) G.
„unim ur“. 22) G. „quoscunque“. 23) C. нема „nostra“. 24) G. „eius
dem  domini“. 25) G. „praemissione“. 26) G. „migrare“. 27) G. нема
„ad“.
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et pertinere yolumus. Spondemus eciam promittimusque pro om ni
bus alijs in terra Kijowiensi et eius districtibus m anentibus, quia 
omnia per nos superius inscripta firme tenebunt, iuramentaque fide- 
litatis similiter prout et nos sepedicto domino regi prestabunt. 
Prom ittim us eciam suprascripta nostra bona fide *) absque dolo 
e t fraude inuiolabiliter obseruare. In  cuius rei testimonium nostra 
propria sigilla presentibus sunt ap p en sa2). Actum e t 3) datum  4) Leo- 
poli feria quarta proxima ante festum Natiuitatis Beate Marie 5) Virgi- 
nis gloriose6). Anno Domini millesimo GGGGXXXVII7).

Y.

Найпізніш а київська грамота Свитригайла.
В „Архіві кн. Чарторийских“ находить ся під ч. інв. дипл. 

478 руська грамота Свитригайла, писана на перїамінї, при ній 
на шнурку 8 кармазинового й синього шовку висла печать в гер
бом „погоні“, витисненім в червоній масі. Ось та грамота:

Малостью божьею иы великий княвь Швитрикгал литовскии, рускии 
и енні. Чинитъ знаменито и даемъ вѣдати симъ нашимъ листомъ каждому 
доброму, хто нань возрить или чту чи его въслышить, комуждо будетъ 
его потрѣбно. Дали есмо и записали владицѣ іѵрменьскому под Луцкомъ 
•село, што Врусъ держалъ, на имя Цѣпорово, вѣчно и непорушно и на 
веки и со всимъ с тымъ, што к тому селу издавна слушаеть. Протож 
ненадобѣ никому въступати ся и еден вѣдаѳть тое село владика іѵрмень- 
скии. А псан в Киѣве под лѣты ржтва Исус. Хсва тисяча лѣтъ и чо
тириста чотырдесятъ пятого лѣта, мсца декабря кк диы, индикта &.

Князь Борис канциѳрии8) приказалъ, f
Ся грамота цікава для нас головно ізза своєї дати 22 

грудня 1445 р., 1 індикта й свого місця видання, в Київі. Як 
відомо, не маємо ніякої звістки про се, щоб Київ був в руках 
Свитригайла після 1487 р., але й не маємо даних на се, коли 
перейшов він до Жиіимонта Кейстутовича 9). Остання певна київ
ська грамота Свитригайла, се його наданнє для Каленика Миш- 
ковича з 17 жовтня 1437 р .10). Маємо вправдї грамоту Свитри-

0  G. „supra scripta bona nostra fide“. 2) С. no „rei“ е „etc.“ ;
від „testim onium “ аж до „appensum “ нема в С. а) С. нема „e t“.
4) С. нема „datum “. 5) G. нема „Marie“. 6) G. нема „gloriose“ .
7) G. „anno 1437“.

8) Можна б читати „канцлерии“, але я читаю радше, як подано в горі.
9) До справи переходу українських земель до Жиґимонта гл. L e 

w i c k i :  Powst. Świdr. ст. 2 8 1 ^ 2  і 358, нрим.38; Г р у ш е в с ь к и й :  Іст. 
Укр.-Руси IV, ст. 226 і 480; мою розвідку Жиґ.  Ке й с т .  ст. 81.

10) A r c h i w u m  S a n g . ,  І, ч. 35.
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гайда, видану в Еиїві 9 грудня 1442 р .1), аде її індикт 12 вка
зує на 1438 р. (вересневий 1484). Видавці І  тому „Archiwum 
Sanguszków“ 2) і проф. Грушевський8) добачують в даті 1442 р. 
скомбіноване численне: перші дві цифри взяті а т. зв. діонїсій- 
ського числення (від Христа), дві другі з т. зв. візантийського 
числення (від сотворення світа). Таке скомбіноване численне 
бачимо ще нпр. в Свитригайлових грамотах з 16/1 1444 р. (інд. 
1 5 )4 *) і 14/ѴІІ 1446 р. (інд. 1 5 )б).

Можливо, що й в грамоті Свитригайда для вірменського 
владики з 22/Х ІІ 1445 р. ужито такого скомбінованого числення. 
Передусім її індикт 1 відповідає 1438 р. Такий сам індикт має 
й згадана висше київська грамота—Свитригайда для Каленика 
Мишковича, видана 17/Х 1437 р. З сього приводу замічає проф. 
Грушевський, що з огляду на індикт, відповідаючий 1438 р., 
1437 р. останньої грамоти се наш рік 1437, а не вересневий6). 
Возьмім тепер нашу грамоту. Рокови 1445 відповідає властиво 
індикт 8. Еоли ж приймемо, що в ньому численне скомбіноване, 
то відповість він рокови від сотворення* світа 6945. Щоби одер
жати дату після числення від Христа, відтягнути треба від 
6945 цифру 5508, а що се вже друга половина року (22/ХІІ), 
цифру 5509 (отже 6945 —  5509 =  1486). Еоли б ми сього сти
сло держались, то не могли б ми погодити сього з індиктом, 
котрий вказує на 1438 р .7) В пригодї може нам стати київська 
грамота з 17/Х 1437 р., що має той сам індикт 1. Між сьвід- 
ками на нїй виступає князь Б о р и с  Г л и н с ь к и й ;  його підпис 
бачимо й на нашій київській грамоті з 22/Х ІІ 1445 р. Обі дати 
місяців (17/Х і 22/Х ІІ) так до себе близкі, що обі грамоти мо
жемо віднести до 1437 р. з тою ріжницею, що, підчас воли, як 
в горі сказано, в грамоті з 17/Х 1437 р. індикт 1 вказує на 
наш рік 1437, а не вересневий, в грамоті з 22/ХІІ індикт 1 
вказує на вересневий 1438 р., що відповідає нашому 1437 р. 
Еоли б проте моя думка була вірна, то в грамоті Свитригайла 
для вірменського владики треба б добачувати н а й п і з н ї й ш у

*) ibid. ч. 38. 2) ibid. ст. 159. s) 1Y, ст. 480.
4) Arch. Sang. І, ч. 41. *) ibid. ч. 44.
6) IV, ст. 481, прим. 1.
7) Проф. Грушевський ibid. ст. 480 відтягав в грамоті з 9/ХІІ

1442 р. число 5508, мимо сього, що се вже друга половина року. Від
тягнувши се число 3 в нашій грамоті, дістали б ми 1437 р., отже вере
сневий 1438 р.
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к и ї в с ь к у  г р а м о т у  сього вол. князя1). А се рішучо відтя
гало б перехід Київщини до Жиїимонта Кейстутовича поза 
1437 р.

Кілька слів иро князя Бориса Глинського. Доси знаний він 
був з титулом „ п і д к а н ц л е р о г о “ ; на нашій грамоті підпи
сав ся він „ к а н ц и е р и и “ * 2).

YI.

Кілька дат до ітінераря Жиґиіионта Кейстутовича.
В своїй розвідці яро сього вел. князя подав я в екскурсах 

його ітінерар на основі опублікованих його грамот та ріжних 
сучасних жерельних звісток3). Ітінерар сей доволі" бідний, так 
що кожде, хоч би й найдрібнїйше його доповненнє може мати 
свою вартість. Тож доповняю його кількома датами з грамот, 
котрі удалось мені" роздобути.

В „Тецї Нарушевича“ ч. 15, ст. 365 маємо реїесту на
дання Жиїимонтои Івану їаштовтови4 5) села Петрилович і ин. 
з датою „na Zamku Trockim, w piątek bliski przed Świętem 
Św. W alentego“ 1483 p. Можна тут принята лише св. Вален
тина 14/Д, отже дата грамоти 18/И 1433 р.

Там же на ст. 474 находимо реїесту надання Жиїимонтои 
села Малкович Олехну Довойновичевиб) з датою „w zam ku 
Trockim  w niedzielę ostatn ią św iąteczną“ 1434 p. Датованне 
польське досить недокладне. Можна тут приняти хиба 6 неділю 
по Великодня (Dominica exaudi), а останню перед Зеленими 
Святами, то е 9/Y 1434 р.

Там же на ст. 473 е реїеста надання Жиїимонтои села 
Хожово Судимунтови6) з датою „w zam ku głównym Trockim  
w niedzielę dnia Święta W niebowzięcia błogosł. Dziewice Ma
ry i“ (=  15/ѴТП) 1434 p. Підписали грамоту: Остяк, виленський 
каштелян, Юрій Їедиїольд з Вишнева, Кезїайло з Давилтова, 
Ходко і Николай, писар дворний (który mnieysze rzeczy m iał 
w poruczen iu )7).

]) Луцьк, коло котрого лежало вгадане в граиотї село Цїпорово,
був у Свитригайлових руках до кінця 1438 р. Жиї .  Ке й с т .  ст. 81.

*) Archiwum Sang. І, ч. 35: „ІІриказ князя Борисов подканцле- 
рего“. Титул „канцлерии“ бачимо ще в одній грамоті Свнтригайла 
в „Athenaeum“ 1842, II, ст. 28. („Prikaz pana Fied’ka kan’cliereho“).

3) ст. 121—123. 4) Про нього ibid. ст. 127 sub voce.
5) Про нього ibid. ст. 130 sub voce. 6) ibid. ст. 132 sub voce.
7) Про них ibid. ст. 129, 130, 133, 134 sub vocibus.
Записки Наук. Тов. ік. Шевченка, т. CXY. 2
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Огеї надання эвісні буди вже з „Poczet-y“ Бонецкого, але 
без означення дня і місяця видання.

В тій же яТецї“ Нарушевича (ч. 15, ст. 4 4 3 —5) є копія 
Жиіимонтового надання під таким заголовком: „Sigism undus 
m agnus dux Lithyaniae nobili P raeto r de Corczewo, bona 
R uthka, Czarna, Czolonna, Mordi, Pruschin, Głuchowo in  hae- 
reditatem  donat. 1434, d. 7. Septembris. —  Ex originali Ar- 
chivi R egn i“. Одначе дата „Trocky sabbato proxim o ante fes- 
tum  nativitatis M ariae“ 1434 p. вказує на 4/IX , а не на 7/ІХ, 
як розвязано в „Теках“. Копія зроблена з періамінового ориіі- 
налу, при котрім була маестатична-печать Жиіимонта на шовко
вім червонім і чорнім шнурку. Яко сьвідки підписані: Остик, 
виленський каштелян, Лелюш, троцький воєвода, Юрій Їедиїольд, 
Кезіайло з Давилтова, Ходко й „nobilis Nicolaus, curiae nostrae 
no ta rius“ 1).

!) Про них ibid. сТ. 129, 130, 131, 133 і 134 süb votibüs.



Сліди великоруських літературних творів
про Фльорентийську унію та урядового акту московського прави

тельства в „Історії Фльорентийського собору“ 1598 року.

З паперів пок. Богдана Бучинсьпого.

Недостачу власних, українських чи білоруських реляцій 
про фльорентийський собор і про пропаганду унії ва часів ми
трополита Ісидора заступив автор „Історії фльорентийського со
бору“ иншими, великоруського походженя. З огляду на те, що 
покористуванє урядовим актом московського правительства з боку 
нашого памятника може дати підставу до важних виводів, по
давати му паралельні точки нашої повісти зі згаданим докумен
том в цїлости.

Русская Историческая Биб
ліотека т. YI. Петербургъ 1880. 
Посланіе в. кн. Василя Василе
вича до Константина Падеольоґа 
в липня 1452.

„Отъиде къ Богу и отъ сего 
врѳиеннаго живота нреставися 
вашь богомолець, отець нашь, 
приснопамятный Фотіи, митропо
литъ кіѳвьскыи и всѳя Руси: и 
отъ того же тогдашняго времени, 
мы же, милостью Божьею, съга- 
давшѳ съ своею матерію съ вели
кою княгинею, и съ нашею 
братьею съ рускыми великими 
КНЯЗЬМИ, И СЪ помѣстными КНЯ8Б- 
ми, и съ литовскыя земли госпо
даремъ, великынъ княземъ, и съ

Русская Историческея Биб
ліотека т. XIX. Петербургъ 1903. 
Історія фльорентийського собору.

По зёштью съ тогб свѣта 
митрополита Кйевского Фотіа, bć- 
браиъ былъ такъ отъ епископовъ 
и всегб причту церковного, яко 
тѳжъ отъ княжатъ Полночныхъ, 
обыватѳлевъ земль Рускихъ и княз- 
ства Литовского на століцу мит
рополіи Киевскои человѣкъ доб
рый, побожный, тихій, скромный 
и учоный, епископъ Резанскій, 
именемъ Іона, и выправленъ былъ 
въ листы причинными и свидѣтел’- 
ствованными до патриархи Кон-

ІІринято на засїданю іст. філ. секції 20. YI. 1913 р.
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святители нашѳя земли, и съ всѣ
ми свящѳнникы и духовными че
ловѣки, общѳжители же и пустын
ными ОТХОДНИБЫ, съ святыми стар- 
ди, и съ нашими бояры, и съ 
всею пашею рускою землею, съ 
всѣмъ православнымъ христіянь- 
ствомъ, избравше, посылахомъ и 
съ нашимъ посломъ, съ просбою 
и съ моленіемъ къ прежепочив- 
шимъ (тогда еще живымъ сущимъ 
имъ), къ брату святого ти царь- 
стза царю Калояну и къ патріар
ху Іосифу, отца нашего Іону, 
епископа рязанскаго, дабы его 
намъ поставили на святѣйшую 
митропольюрускую, митрополитомъ 
на Кіевъ и на всю Русь. И тому 
отцу нашему Іонѣ епископу тог
да отъ насъ и съ нашимъ бояри
номъ, съ нашимъ посломъ къ Ца- 
рюграду пошедшу, и не вѣмы ка
ко, по Божьимъ неизречѳннымъ 
судбамъ, ему ли самому на доро
зѣ помедлившу, Богу ли тако во
лившу, оному къ Царюграду до
стигнути не поспѣвшу, а до его 
прихожденія царь и патріархъ по- 
ставиша намъ на русскую митропо
лію, на Кіевъ и на всю Русь, 
Исидора митрополитомъ; и яко 
пришѳдшу Іонѣ въ Царьградъ, 
и слышахомъ о семъ отъ многихъ, 
яко царь и патріархъ много по- 
жалиша о томъ, яко ему не пос
пѣвшу пріити къ нимъ, а имъ ка
ко ускорившимъ Исидора поста
вити митрополитомъ, и рѣкоша: 
„что уже сътворимъ? ты не успѣ 
пріити къ намъ, а мы другаго на 
ту святѣйшую митрополію поста- 
вихомъ, и мы не можемъ иначея

стантинополского Ібсифа и до д е - 
capa Кгрѳцкого Палѳолокга, по 
сакру або но благословеніе.

... Іона епископъ, въ листами при
чинними и свѣдѳчными отъ духо
венства, отъ княжатъ и пановъ 
зѳмль Рускихъ, до Константинопо
ля, просячи патріархи, абы его 
на митрополію Кйѳвскую посвя
тилъ, пріѳхалъ. Обачивши то па

тріарха, задивйвшися не по малу, 
велмй былъ жалостей, ижъ ся 
далъ увѳстй Исйдоровымъ сло
вамъ. И събравши увесь прйчетъ 
свой церковный, радился: яко бы 
в* томъ поступіти мѣлъ. И нара
дившися радою духовною, при
звавши до себе Іону епископа, мо- 
вилъ ему тые слова:

Сыну намилшій, Іона! Благо- 
словѳн’ство у мене на тую митро
полію хйтростію и лестію Исаво- 
вою залаплѳно. Але тамъ было 
прѳзрёньѳ Божіе, а тутъ мнимамъ 
лукавство вражіе. Бо, мало про
минавшихъ дневъ, посвятйлемъ на 
тую митрополію нѣкоторого Иси
дора, и отпустилъ его на престолъ. 
Однакъже, кгды уподобаѳтся Богу 
поволатп оного Ісйдора отъ жй- 
тіа сѳгб, або еслй ся ему якій 
трафунокъ станетъ, тѳды ты, отъ. 
всѣхъ 8Г0ДНѲ выбраный, святйтѳ- 
лю Іона, маѳшъ отъ покорности 
нашее власть, и даемъ ти благо
словеніе — воспріати престолъ 
Рускіа митрополій*.

И такъ, съ призываніемъ 
Святого Духа посвятйвши, отпу- 
стйлъ его.

А оный першій Исй-
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учинити: Исидоръ есть уже на 
Руси митрополитомъ, а ты, Іона, 
пакы поиди на свой столъ, на ря- 
завьскую епископью; а что Божія 
воля о Сидорѣ нроизмислить, или 
смертію скончается, или иначея 
что о немъ будетъ, ино ты еси, 
Іона, по немъ будеши въ Руси 
митрополитомъ“. И по онѣхъ гла- 
голѣхъ, царевыхъ же и патріар- 
ховыхъ, тотъ Исидоръ пріидѳ къ 
намъ на рускую митрополію митро
политомъ : и преже убо и пѳ хотѣ- 
хомъ его пріяти, яко не по па
шей воли, ни по прошенію нашему, 
пріидѳ къ вамъ; но обачѳ мы тре
буя еже къ памъ присыпанія царе
ва и благословенія патріарша, и 
старины изначалныя не хотя ру
шити, пріяхомъ его съ радостію 
и честь воздахомъ ему, по своему 
православію,яко и ко прѳжебывшимъ 
его братьи и святителемъ, митро
политомъ; а онъ убо покрывся 
овчѳю кожею, пестроту же яко 
рысь внутрь имѣя (но она убо 
пестроту внѣ нося, а сей въ серд- 
ци своемъ), показуя себе пастырь 
овцамъ, а дѣла своя подобна 
волку. И по малу убо въсхотѣ 
къ собранію поити опого латынь- 
скаго еже въ Фролѳньціи несвя
щеннаго събора: мы же много о 
томъ отрицахомъ его о пошествін 
его, многыхъради земьскихъ дѣлъ, 
дабы не пошолъ: и не възмого- 
хомъ его удержати. И яко узрѣ- 
хомъ его непреклонно, но тощно 
хотяща къ путяшествію и прѳд- 
лагающа на себя тягость и не- 
благословеніѳ отъ патріарха, и отъ 
царя гнѣвъ, о ежо бы како не

доръ, кгды на столицу Руской 
митрополіи пріѳхалъ, ХОТЯ 8Ъ ве
ликимъ отъ всѣхъ подивенем’ 
и на велмй щиримъ сердцемъ, 
прѳдся жъ отъ духовныхъ и свѣц- 
кихъ становъ съ честію гбдною при- 
вяг’ былъ. И такъ столицу осѣлъ.

Бывши тѳды на столйци 
митрополей чтыри мѣсяцы, у- 
мыслилъ поѳхати до краевъ Вло- 
скихъ на съборъ Флоренскій. Бо 
южъ добре часъ и рокъ пѳвный, 
на который тотъ съборъ былъ 
зложонъ, вѣдалъ, даючй по собѣ 
тотъ знакъ и тую славу, ижъ 
едѳт5 застановлятися за правосла
віе Восточной церкви. Обыватели 
и княжата зѳмль Рускыхъ и єпи
скопи нѣкоторые, довѣдавши ся 
о предсявзятыо его (одны — сами 
до него з’ехавшися, другіе — 
прѳзъ вйсма), упоминали и про
сили аби па тотъ соборъ не ездилъ. 
А если би іначѳй быти не могло, 
тогды абы, на томъ соборѣ бу
дучи, отъ преданій апостол’скихъ 
и каноновъ Богоносныхъ отецъ 
на въ чомъ не отступовалъ, и ни
кому зводити ся не давалъ. Онъ, 
упору и нрѳдсяввятя своего пе
реломити нехотячи, никого въ томъ 
не услухалъ; одаакъжѳ ва пра
вославіе йстпнаыя вѣры ни въ 
чомъ границъ положеныхъ (але 
на сердцу лукавство мѣлъ) не 
перескакуючи, застанавятися шлю- 
бовалъ.

(Р. И. Б. XIX, 435—438).
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поити ему; и яко не увѣщахомъ, 
и мы, съ всѣми нашія земли свя
тители и съ свящѳнникы и съ 
православнымъ христіяньствомъ, 
молихомъ его много, да прине
сетъ къ намъ нашего православ
наго христіяньства благочестье, 
еже пріяхомъ отъ Господа наше
го Іисуса Христа, и отъ святыхъ 
его Апостолъ, и отъ божествѳ- 
ныхъ святыхъ и богоносныхъ 
Отець, учителей вселѳньскыхъ, 
и отъ святыхъ ихъ и священ
ныхъ правилъ, и отъ свя
тыя вборныя и апостольскія 
церкви Премудрости Божія Свя
тыя Софѣи, отъ вашія благоче
стивыя державы, отъ Цариграда, 
и отъ нашего прародителя, бла
гочестиваго святаго и равна Апо
столомъ великого князя Владимѳ- 
ра, всея руськая земли самодѳр- 
жьца, крестившаго и просвѣтив
шаго всю руськую землю святымъ 
крещеніемъ; а иного, странна и 
нова и чужда благочестивыя на
шія православныя христіяньскыя 
вѣры, молихомъ его, не приносити 
къ намъ: „аще же что отъ тако
выхъ ново, и непріятно то нами 
будетъ, и своему святительству не 
къ чести сътвориши“. Онъ же 
обѣщася намъ нашу благочести
вую старину принести, а наипаче 
еще утвердити крѣплѣе, по свя
тымъ правиломъ, колико мощно, 
обѣщася съ многими своими крѣп
кими глаголы.

(Р. И. Б. VI, 578—582).
Повстає тепер питанне: в який спосіб використує „Історія 

фльорентийського собору“ згаданий документ? Чи вона викори
стовує його безпосередно, чи посередно? Згаданий документ не
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був використаний жадним зі звісних нам документів, анї не 
війшов в жадну із досі звісних версій „Повісти о фльорентий- 
ськім соборі“, а новторенне тих самих фактів в подібній формі 
рішучо вказує на зависимість реляції Історії від реляції грамоти. 
Пізнїще по р. 1453 вживаннє того документу в пізнїйших чи 
актах чи традиції не малоб рації з огляду на те, що з хви
лею погрому царгородського він втратив актуальну рацію. Зреш
тою по 1460 р. Іона, котрого иеправне канонічно посвященнє 
малаб отся грамота санкціонувати —  перестав бути митро поли
той київським. Вкінци головну точку cero документу — звістку 
про попереднє санкціонованнє поставлення Іони — зустрічаємо 
вже в грамотї Іони з часів між груднем 1448 і січнем 1451 
і митрополит Іони в своїм посланію до литовських єпископів 
покликуєть ся на згаданий факт словами не версії посланія з р. 
1452, а словами посланія з рр. 1449— 1450.

З огляду на те, я констатую, що автор „Історії“ кори- 
стував ся грамотою з 1452 р. безпосередно. Крім сього 
документального жерела він користував ся ще одним 
жерелом великоруського походження: т. зв. „Повістю про 
фльорентийський собор“ 1). А іменно користував ся нею в сліду
ючих місцях: сої. 433 (9 з долу) до сої. 484 (2 з долу) —  
редакція перша версія рукописів: Петербурського Академіч
ного XVI в. Nr. 1245 карта 198 ä t., Попова ХѴП в. карта 
4 3 2 ; сої. 437 (8 з гори) —  та сама редакція і версія; сої. 439 
(12 з долу) до сої. 440 (6 з долу) друга редакція версія руко
писів Петербурського Ак. Nr. 1464 XVI в. карта 371, Петер- 
ського Академічного Nr. 1465 XVI в. та Патрияршого руко
пису2)..., рукописів вжитих в „Слові о составленіи осмаго 
собора“ і в лїтописях Софійській, Воскресенській, Никонів- 
ській і Царственній вид. 1772; сої. 448 (14 8 гори до 6 з до
лини) ужита Повість в першій редакції; сої. 457 (від 9 з до
лу), 458, 459, 460, 461 до 462 (рядок 4 з гори), сої. 462 (ря
док 2 8 долу) до сої. 456 (13 8 гори) на підставі затраченої 
версії, до котрої одначе змістом підходить додаток в чотирох 
рукописах першої редакції: Ундольського Nr. 710 л. 15, Мо-

х) Після огляду версій Повісти зробленого Щербиною в „Лѣто
писи историческаго общества при новороссійскомъ университетѣ“ т. X  
треба Припяти дві редакції: першу репрезентують версії опубліковані 
Поповим і Павловим, другу версії опубліковані Повіковим і Малїнїним 
ч. XIX. На сей поділ годжу ся з тим одиноким застереженнвм, що в пер
шій редакції є чималі ріжницї між версіею опублікованою Поповим і Малївї- 
ним ч. ХѴШ і версіею опублікованою Павловим і Малїнїним ч.ХѴП. J) Тут 
очевидно бракує картки в переданій нам рукописи покійного автора. Ред.
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сковській Публичного Музея Nr. 591 л. 130 а t, Общества 
Исторіи Древностей въ Москвѣ Nr. 195 л. 137 і Тихонравова 
без нумеру бібліотечного і нумерації листів — всї з ХѴП стол. *); 
465 (рядок 24 з гори) до 468 (14 з долу) опираетъ ся на 
версії затраченій, але дуже близькій формою і змістом до версії 
першої редакції нині репрезентованої рукописом з ХѴП в., але 
версію сю використали вже автори Стеиенної Книги2).

Вкінци — додатково скажу про жерела „Історії фльо- 
рентийського собору“ гіпотетичні або й зовсім незвісні.

Вже Попов зауважив дещо подібне (нѣчто подобное) між 
змістом сої. 465 (рядок 13 до 19) і змістом епізода в житію 
преи. Серїія Радонежського — репрезентованого версіею ру
копису з XYI в. До подібногоТмісту я ще додам ту вамітку, 
що порядок подій в обох епізодах анальоїічний3).

Далі „дещо подібне“ завважую я між оповіданнеи грамоти 
атонського прота і монахів Атонської гори до князя Василя 
Василевича про епізод з часів „латинського царства в Царго- 
родї“ . Правда в представленню „Історії“ подія ся відбула ся аж 
в XY сг. — але наведім паралелі між відповідними текстами: 

Монастыръ же глаголемый Потомъ пришли до мОнасты-
Изуграфъ, иноци въ немъ живу- ря Зукграфскаго. Йноци, вйдячи
щш въ единъ пиргъ ватвориша 
с я ; оии же ие истовіи христіане, 
но и мучителя... и овѣ прѳдречен- 
ніи латины, гнѣвомъ упивше ся 
и древііі множество снискавшѳ и 
ииргъ окруживше, и огнем заже- 
гоіпа и тако иноци т&гою огня 
скончашѳся, вѣру соблюдше.

страхъ, збѣглп ся до нйргу або до 
башты монастырской, и не хотѣли 
до нихъ выйти, анй на унѣю: поз
волити. Онй мнозство наносйв- 
ши дровъ и хворосту, оную баш
ту запалйли, и такъ з’ чѳрнцами и 
зо всѣмъ до кгрунту вгорѣла, 
мѣсяца октоврія десйтого днй.

(Р. И. Б. XIX, 471).
Не міг я на разі' заналїзувати соі. 440 6 з долу, 441, 442 

443, 444, 445, 446, 447 до 448 13 з гори 448 5 з долу до 
457 9 з долу — полемічні статї проти латинян, сої. 468 14 
8 долу до 469 18 з долу —  кінець житя Ісидора, сої. 474, 475, 
476 —  апострофи до Потїя.

*) Як бачимо рукописи молодші від друкованої книжки — одначе вер
сія, котру вони репрезентують, може бути старшою з огляду на те, що 
зовсім подібне закінченеє в ще одній версії — котре послужило канвою 
для Історії Собору а репрезентоване на разі лише рукописом з XVП 
віку — зустрічаємо між жерелами Стеиенної книги, 8 часів митрополи
та московського Макарія. 2) Павловъ ор. cit. ст. і Стененна книга 
цитована у Малїнїна ст. 71 додатку. *) Поповъ ор. cit. 340.
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від кінця XVI до полов. XVII ст.

Написав Федір С рібний .
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IV. Матеріяльні відносини братчиків1).
З брацтвом вязала Еорнякта спільність релігії. Неприхиль

ність магістрату до Русинів і осілих Греків у Львові, їх  однакова 
доля, прихиляли його симпатії до львівської Руси. Королівські 
привілеї, шо виймали Еорнякта з під юрисдикції маїістрату, 
його стараня забезпечити ся з сеї сторони, свідчать якраз про 
вороже становище лавників до нього. Маємо вказівки, що ма- 
містрат робив йому перешкоди не лише в купецтві, але і в на
буванні домів, уважаючи се за нарушене привілеїв міста* 2 3 * *), оче
видно лавники хотіли примінити до нього звісні обмеженя львів
ських Русинів. Одначе його маєток був так великий, що ма
гістрат не міг йому нічого зробити. Богацтво дало йому теж 
можність одружити ся з Анною Дїдушицькою, в наслідок чого 
потомки його спольщили ся і зникли серед польської суспіль
носте Лише то, що вробив для брацтва і його церкви, перетре- 
вало до наших часів. Корнянтівська вежа і портрет в успен- 
ській церкві лишили ся до нині свідками його житя.

Крім Еорнякта бачимо в брацтві на переломі XVI і XVII 
ст. кількох инших Греків, купців, які одначе не дорівнують 
йому своєю заможністю. Принаймні про деяких з них внаємо, 
що вели вони на високу скалю торговлю малмазією8). Звісний

*) Див. Записки Наук. Тов. ім. Шевченка, 1913 р. кн. П.
2) В 1573 р. лавники не допускали його набути дім Мельхіора 

Гава. (Castr. Leopol. т. 335, с. 647—648).
3) Про вначіне сеї торговлї на львівськім ривку див. у Ловінского-

Patrycyat, t. 2, с. 50.
Записки Наук. Тож. іи. Шевченка, т. СХѴ. З



зо Федір Срібний

на» транспорт малмазії, що провадили Яній Афѳндик і Емануїл 
Чуко в Кандії в 1596 р. через молдавську землю до Львова1), 
складав ся з 160 бочок на 70 возах. Марко Лянїіш, що підтри
мував зносини з братчиками, мав свої рахунки за малмазію аж 
з купцями в Царгородї* 2 *). Крім Греків торгували вином і деякі 
менше заможні члени львівської Руси, які не були в силі спро
ваджувати більших транспортів безпосередно зі сходу. Вони шин
кували тут на місци сим напоєм на менші розміри. Типовим 
прикладам сього внутрішного обороту є тестамент Івана Тре- 
тецького з 1649 р .8), задля того ми наведемо з нього деякі 
місця. Третецький продавав вино на чвертки (кварти), а держав 
ріжні сорти, які що до ціни значно ріжниди ся. Іабриельова 
Лянїішева остала йому винна за 14 кварт вина — зл. 58, її 
дочка Кандида за таку саму скількість лише —  зл. 23, а син 
Мартин за 8 кварт —  зл. 4. У їаб. Іянїішевої має він за вино 
щей иншу суму —  зл. 113. У Мартина Лянїіша теж за вино 
і инші потреби і видатки на потребу в каменици — зл. 282, 
гр. 6 ; надто має з ним осібні рахунки. Крім Лянїішів бе
руть у Третецького вино львівський владика, коронний підча
ший і инші. Перший винен йому —  зл. 21, другий —  зл. 50, 
якійсь Мартин їдешицький —  зл. 20. Подібно нотує реєстр 
кілька инших позицій.

Якими предметами торгували загалом львівські Русини, 
а між ними і братчики, вказують їх процеси з маїістратон 
в Х УІ і ХѴП ст. З їх скарг з кін. XVI ст. видно, що не 
вільно їм було продавати матерії на штуки, варити напитки 
і шинкувати горівкою, медом, пивом і вином4). Тав само в ін-

!) В тексті властиво 8 Молдавії до Львова (de terra  Moldaviae 
versus Leopolim, Mon. Confr. II, c. 716), одначе нема сумніву, що 
транспорт сей переївдив лише черев Молдавію. Се потверджують дороги 
инших транспортів малмазії.

2) Acta Consul. під 1588 р., т. 12, с. 1348.
s) Третецький походив в Московщини. За молодих лїт зайшов до 

Львова, оженив ся тут і осів на Руській улици в каменици Гаврнїла 
Ляпґіша. В тестаментї жалує ся він на ріжні хороби і влидпї, які пе
режив. В братських катадьоґах його не стрічаємо, одначе в реєстрах 
брацтва він і його родина нераз вгадують ся. В реєстрі з 12 цвітня 
1629 р. фіґурув: „Третецкий, москвитин, слуга Аведика орменйна“. (Арх. 
Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 372). В своїм тестаментї він навначує братчи
ків опікунами своїх дїтий і каже себе поховати при братській церкві. 
(Львів, яаґіст. Арх. Testam enta, т. 8, с. 422—429).

4) М. Грушевський, Історія України-Руси т. V, ч. І, с. 244—245.
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•струкції даній братський послам на сойм з дня 10 січня 1649 р. 
братчики домагають ся між иншим, щоби львівським Русинам 
вільно було не лише підчас ярмарку, але і крім ярмарку склепи 
в ринку держати, сукна, блавати і инші всілякі чужоземні ма
терії так поставом, штукою і ліктем иірити, продавати, до того 
аптики мати і корінем всіляким торгувати, шинкувати напоями, 
словом, щоби їм вільно було купчити і продавати так як і По- 
-лякам1).

З  инших звісток довідуемо ся, що львівські Русини зай
мали ся арендованєм ставів і продажию риби. З початком дру
гої половини XVI ст. на велику скалю торговлю рибами про
вадив Давид Русин, що збудував був першу вежу при успен- 
ській церкві. Він арендував став в Глинній, спроваджував со
лені риби з Луцька і вів спір з львівським арцибіскупом Пав
лом Тарлом за спуст одного ставу* 2). Грек Корнякт мав став 
в Ременові, котрий продав Александрови Котовичовв, львів
ському передміщанинови. Лише принагідно довідуемо ся про се 
з протестації Ботовича в 1592 р. против підданих Борнякта 
з села Сулимова, що спустили воду з сього ставу і виловили 
там рибу3). Такі звістки маємо і з ХѴП ст., коли торговля ри
бами у Львові підупадає. В братськім реєстрі складок з початку 
того етолїтя в парафії св. Благрвіщеня фіїурує Марта рибничка4 5). 
Зі спору Григория Романовича з урядником Лаврентія Древин- 
ського, чашника волинської землі, видно, що Древинський мав 
йому доставити „лєїуміну“ до ставу і звернути йому невід6). 
-З сього акту виходить, що Романович арендував стаз аж на 
Волани. До предметів торговлї Гавриїда Лянїіша і його спіль
ника Я т я  Теофільовича належала між иншиии ікра і визина 
(осетрина, що йшла з Подунавя). В ліквідації рахунків Лянїіша- 
з Стрілецькими, опікунами сироти помершого Теофільовича, стрі
чаємо такі суми, які Лянїіш взяв за сї товари: у Тороса То- 
росовича за ікру зл. 15, у Поповича за визину зл. 7, гр. 2. 
Иншим разом зажадав Ян'ій Теофільович від Лянїіша на запла-

*) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. X, ч. 84, с. 189.
2) Łoziński, Leopolitana, Handel rybny, Kwartalnik Histor. 1890,, 

•c. 443—448.
s) Castr. Leopol. T. 348, c. 126, 251. '
4) Арх. Ю. 3. P. 4. I, T. XI, c. 33.
5) Acta Consnl. Attestatio pro parte Hrehori i Itomanowicz, t. 22,

■c. 946—48 під 1609 p. - ■
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ченє ікри зл. 100 і). Визину, дунайські карпи2 З), щупаки8) і ва- 
галом риби купували братчики часто на „учту“ для своїх свя
щеників і школярів, на привіти для достойників місцевих і з а -  
місцевих, а навіть на подарунки для визначнійших осіб в Кра
кові і Варшаві в часі поїздки в справах брацхва4).

Частїйше нїж продавців риб стрічаємо серед львівських Ру
синів, особливо на переломі XVI і ХѴП ст. крамарів, шинка
рів і перекупив, що торгували всякими „крамними річами“ і на
поями. В братських реєстрах складок з того часу фіґурують такі 
імена: Лукаш крамар, Петр перекупень5), Хома перекупень,. 
будка Івана фарбіра, Марушна шинкарка, шинкарка з пивниці 
Киноетової, Марушка перекупка ®)г Гання шинкарка, Теодор ста
рий шинкар, другий Теодор шинкар7) і т. д. Рідко такі імена, 
стрічають ся в передміських парафіях, за те більше серед Ру
синів оселених в самім місті. Сих крамарів бачимо і в реєстрі 
„фундаторів“ брацтва з 1586 р. Тут братчики виступають без: 
означена їх професії, але она нам звісна по більшій части 
з инших актів брацтва і радецького уряду. В першій редакції 
братського катальоїу з 1586 р. на 12 списаних членів є при
найми 5 крамарів: Стефан Мороховський, Лесько Малечкий,. 
Хома Бабич, Іван Богатирець і Іван Ерасовський. В другій ре
дакції сього спису сюда належить ще Івашко Зїнкович і великий 
купець Еонстантин Корнякт, за те з попередних бракує Бога
тирець. Ерім сього торговлею займав ся без сумніву згаданий 
тут Грек Манолїс Арфанис Маринетос. З инших братчиків на 
переломі XYI і ХѴП ст. з торговельних трансакцій звісні:: 
Янїй Афендинович, Манолїс Мед8анета, Іван і Андрей Білдаги, 
Сенько Луцький, Миколай Савич і Григорий Романович. Сюда.

*) Acta Consul. т. 38, с. 741—753 і слід.
З  Див. подарунки для львівського єпископа в Арх. Ю. 3. Р. ч. 

І, т. XI, с. 419.
8) Ibid. с. 399. Порів. привіт Петру Могилі в часі його побуту 

у Львові (ibid. с. 380—386) і т. д.
4) Між видатками брацтва на кошта посольства до Еракова нотує:, 

реєстр під 1603 р .: Романови ва вивину і ва ікру вол. 7 (Арх. Ю. 3.
Р. ч. І, т. XI, с. 37). В 1615 р. братчики, виїзджаючи на сойи до Вар
шави, дали у Львові ва два каміні вивини теж вол. 7 (ibid. с. 53). 
В реєстрі Василя Еорендовича 8 полов. XVQ с. між подарунками вга
дують ся: За ванянку риб у Варшаві для канцлера — вл. 33. За ви
зину до Варшави — вл. 10. За кавяр —  вл. 10 (ibid. с. 415).

8) Ibid. с. 14—15. 6) Ibid. с. 27.
7) Ibid. с. 304 в реєстрі в поч. 1609 р.
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теж належать Греки з катальоїу 1591 р . : Михайло Серво, Ан
тоній Батакальо, Адриян Даиокльо і т. д. Можливо, що і під 
дѳякиии иншини іменами близше неозначеними вриють ся такі 
самі купці і крамарі. Зрештою іия не все є тут певним кріте- 
рибм занятя. Ремісник виступав деколи під іменим крамаря. 
Процес спеціялїзації на осібні професії в тих часах ще не був 
укінчений. Перѳдміщанин Стецько Одрикович згадує ся в ра- 
рецьких актах з прізвищем „кравця або крамаря“ 1). Хома куш
нір дістав ся в 1578 р. до вязницї, але не sa кушнірство лише 
ва те, що з Хомою Бабличом шинкував пивом і медом* 2 3). В ре
єстрі складок з поч. ХѴП ст. фііуруе позиція з будки Івана 
♦фарбіра (кушнїра), отже він займав ся крамарством. Все те вка
зує, що тих крамарів' було більше, ніж їх з актів брацтва, а на
віть радецького уряду виловити можна.

Мимо браку граничної лїнїї межи крамарями і ремісниками 
в деяких випадках, все таки крамарі творять осібну суспільну 
цілість, яка своїм занятєм внріжняє ся від иншвх. Торгують 
о ни всілякими товарами. З товарів, яві держав в своїм крамі 
Сенько Луцький, звісні нам сідлярські вироби і шкіри. В 1585 р. 
дає він Хомі Бабичу на рахунок довгу 140 зл. ось що: 10 сї- 

•дел-ярчаків 8 кінськими уборами (rzędami) одні при других по 
З зл. — 4 сідла сафіянові бев уборів по 7 зл. —  3 сїдла 
без уборів цілковиті по 4 зл., а ввінци 145 шкір одна прн 
другій по 15 гр.3) Згадують ся теж коци в трансакціях Луць
кого. В своїм тестаиентї з 1608 р. остав він за них винен 
.Гавриїлови Лянїішови —  вл. 29, гр. 2.

Довладнїйший образ предметів торговлї братчиків крамарів 
дає нам інвентар товарів Івана Богатирця (дяка) списаний при
сяжними кавниками в 1589 р. по його смерти4). Сей реєстр се 
типовий приклад „крамних річий“ не лише братчиків, але зага
лом львівських крамарів. В крамі Богатирця бачимо найріжно- 
роднїйші предмети, брак спеціалізації відразу дає себе замітити. 
Торгував він на малі розміри передовсім всілякими матеріями

х) Acta Consul. під 1581 р. т. 11, с. 560—566.
2) Mon. Confr. І, ч. 61. — В 1570 р. король Жиґмонт Август 

новваляє Собастиянови шевцеви ві Львова шинкувати медом, пивом, го- 
рівкою і иншиии напоями на краківськім передмістю на площі „кодо 
руського монастиря“ (св. Онуфрія, Castr. Leopol. т. 334, с. 293—4). .

*) Львів, маґіст. Арх. Testam enta, т. 4, с. 245—247.
4) Ibid. Taxa rerum seu mercium Iwani Bohatyrzec, c. 543— 7 

-(реєстр другої ревізії). Порів. с. 540—3 (реєстр першої ревізії).
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1 фабрикатами західними потрібними до щоденного житя, а при 
тім ріжними виробами східними. З матерій і других товарів 
східних були в його крамі ковдри (обитя на стіну) з цинїату- 
рою і краями з червоної китайки, чаилїт (вовняна матерія} 
„з водою“, баіазія, турецькі нитки „фарбисті“, турецька „глина“ 
(посудини) і инші. Між західними товарами великий попит му
сів бути на полотно особливо „підїурське“, згадує ся теж ко- 
ленське (кельнське) і инші роди. Часто фііурують німецькі му- 
хаіри, бархан, подекуди „цвілїх“ (льняна матерія сильнїйшого 
виробу); ріжного рода західні ремісничі вироби і фабрикати: 
сорочки, їатки, панчохи, шапки, рукавички, вроцлавські нитки; 
мазовецьке зелїзо і вироби зелїзні і сталеві, бляха, цьвики, сєр- 
віти; товари металічні і юбілєрські: позлітка, компасики, 
мідяні перстеники. Ерін сього знаходять ся тут і ріжні инші 
предмети торговлї західної і східної: піватлясв і піваксаміт, 
шовк, шовкова строка, венецька китайка, пасамани, пояси му- 
жеські і жіночі, бачмаги, шовкові їузи, шнури до капелюхів, 
пуляреси, зеркала, мило, папір. При всій тій ріжнородности 
скількість поодиноких предметів звичайно невелика, а ціна їх  
вказує, що се товари переважно гіршого сорта. Чамлїту є всього 
7 штучок за зл. 28. Се найвисша грошева позиція за товар- 
в цілім інвентаря. На більші розмірно суми ще оцінені: 5 шту
чок білого полотна „підіурського“ за зл. 25. —  12 штук си
рого полотна грубого за зл. 12. — 4  літри початого шовку ріжної 
краски, до того дочислено шовк, в котрім було мотків 42, а ва
жив літрів 5 Vs за зл. 22. —  3 літри шовку за зл. 10 гр. 15. 
За білу бляху зл. 10. Инші позиції ще менші, переважно по- 
кілька зол., а навіть грошеві. Полотно крім наведеного фіїуруе 
ще за такі суми: 2 штучки коленського, в одній було локтей 
3/4 г) за зл. 2 гр. 26, а в другій локтей 12Vs за зл. З, гр. 4 
півсоток „підїурського“ за 8Л. 5 і друга штука мало що почата 
такого за зл. 2 ; 3 останки білого за зл. 2 ; штука почата до
мового за зл. 3 ;  штука грубшого за зл. 1. гр. 1 8 ; 7 штук 
чорного за зл. 5 гр. 16 і других 6 таких за зл. 4  гр. 24 ;.
2 півштучки червоного за зл. 5 і 5 штук перебіленого за зл. 8. 
Подібно вичисляє реєстр ріжні роди німецьких мухаірів, бар
ханів і инші товари2). Всіх позицій начислили ми 78, а суму 
за них зл. 353 гр. 2 5 72. * 3

J) Правдоподібно треба ровуміти 3 до 4, бо трудно припустити, 
щоб ріжниця в ціні сих сортів була так велика.

3) Для цїлости образу подаємо ще инші позиції. Німецькі мухаірв
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Як бачмо, сей інвентар служить дуже доброю ілюстрацією 
крамного львівського торгу обчисленого на внутрішний оборот для 
заспокоєна потреб міщанина, шляхтича, двірського слуги і т. д. 
Свої Товари продавав Богатирець на локті і другі одиниці пе
реважно по кілька грошин1), причім з цілим своїм крамом він і 2 * 4

нотує реєстр такі: 2 штучки початого червоного, в одній було локтей 
13 8а зл. З, а в другій червоній 8 синім л. 15і/, ва вл. 3 ; червона 
штука ціла за вл. 5; штука неціла л. 15і/2 ва зл. 3 ; чорного л. 20 ва 
8Л. 4 гр. 15; 2 штучки цілі червоного за зл. 7; штучка брунатного 8а
зл. З гр. 71І2 ; штучка ціла чорного ва зл. З ; жовта штука ва зл. З
і останки німецького мухаіру, в них було л. 10 ва зл. 1 гр. 15. На 
иншім місце фіґурує ще зеленого мухаіру простого л. 9 за зл. 1 гр. 15. 
Бархану була така скількість: чорна штука за зл. З ; жовта з червоним 
ва зл. З і зелена з червоним за зл. 3; білого неціла штука л. 12 ва вл.
1 гр. 15, а в иншім кавалку кілька л. за зл. 1; чорного у двох кавал
ках л. 10і/, за зл. 1, гр. 1; червоного л. 2 за гр. 12; шарого штучка 
неціла за зл. 2 гр. 15; 2 штучки ва зл. 6; остаток червоного бархану 
за зл. 1 гр. 15 і 2 л. жовтого 8 червоним за гр. 6. З товарів аксаміт- 
внх, шовкових і подібних згадують с я : 5 тканок аксамітних (чорних) ва 
зл. 2 гр. 15; кавалок піватлася жовтого 8 червоним за гр. 10; пів- 
аксамітя червоного л. б за зл. 3 ; пасаманів 2 штуки за вл. 1 гр. 15
1 3 останки аксамітних (чорних ві взорами) за вл. 7 ; 31 поясів жіно
чих (ріжних аксамітних) за зл. 4 гр. 15; 6 поясів шовкових (мужеських) 
за зл. 4 ; ґуви великі шовкові старосьвітські тузінів ЗО за вл. 3 ; шнур
ків ріжних красок 6 штучок початих ва зл. З гр. 15; строки шовкової 
фунтів 5 за зл. 5 ;  11 пар бачмаг з капцями за вл. 7 гр. 10; баґазії 
штучок 8 за зл. 8 ; ковдри ва вл. 4 гр, 15. З предметів Гардероби, 
окраси, виробів велїзних і инших крім деяких вже наведених фіґурують:
2 шапки аксамітні жіночі підшиті за зл. 4 ; 24 шапок (чорних) мазовецьких
за зл. 2 і таких 19 за зл. 2 ; 6 пар рукавиць (мужеських літних) за гр. 
24; панчохів жіночих пар 15 за зл. 5 ; шкарпитки з панчохами вовняні 
за гр. 24 (пара панчохів мужеських і пара шкарпиток); 6 мужеських со
рочок (нових) за зл. 1 гр. 15; 12 ґаток (грубих) ва зл. 1 гр. 15; цві- 
лїху 3 штуки за зл. 2 ; 31 штучок білих ниток (вроцлавських) ва вл. 4; 
2 мотки ниток турецьких за гр. 9; шнурів (мужеських) до капелюхів 22 
за 8Л. 2; позлітки (жовтої і білої) тувінів 11 за зл. 1 гр. 15; 4 ком- 
пасики ва гр. 18; пуляресів (перґамінових малих) 8 ва гр. 24; 6000 
перстеників (мідяних простих) за вл. 2; 6 веркал за зл. 1 гр. 15; I і/, 
воза мазовецького зѳліза за зл. 1 гр. 24; бочка латних цьвях ва зл.
4 гр. 15; сервітів (сталевих) 8а гр. 9 ; 4 ризи паперу га зл. 4 ; за всю 
турецьку „глину “ (приставок серед них 6, тарелів малих 12, чарочок 3) 
зл. 2; за мило зл. 2 і вкінци дві позиції на зл. 9 і зл. 3.

*) 3 такси сих товарів можна означити їх ціни за локтї і инші оди
ниці у Львові для кін. XVI сг. Продавали ся вони так часлячи за оден 
локоть в грошах: коленське полотно поминаючи першу позицію як не
певну по гр. 8 —9; ліпші сорти німецьких мухаірів, чорний і червоний
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не ноже іти в порівняне навіть з тодїшними середники львів
ськими фірмами, котрі часто на ярмарках купували і продавали 
товарів по кілька тисяч золотих. З другої сторони треба паня- 
тати, що Богатирець мав крам „богатяй“, котрих властителі 
уходили ще за „панів“ в порівнаню з всякими біднїйшими кра- 
марчиками1). Крім товарів вичисляе реєстр його ріжного рода 
одїж і инші предмети, а навіть дорогоцїнности. Сей спис інте
ресний для пізнана домового інвентаря такого крамаря з кін. 
XVI ст. Готових гроший показала Богатирцева лише зл. 85, при 
чім при першій ревізії заявила, що їх було більше, але їх в „то
вар“ вложила. З дорогодїнностий занотовані такі: пояс срібний 
поздотистий, підливаний, в нїм-цїток 84, а пятвй жанкель, дру
гий пояс срібний позлотистий з меншими цїтками, котрих є 
> жанклем 62, брамка перлова мала, ковнїр перловий старосвіт
ський, чепець і брамка золота, ножі і ножички срібні, спінет 
небощиківський з буквами І. Б., 2 перстеники, оден з турку- 
сиком, а другий простий, дрібного срібла лот, ложок срібних 10. 
В рубриці „Шати“ подає реєстр такий спис іардероби і других 
предметів: жупан чорний моравський лихий, чорний старий іер- 
нак і другий підшитий шарою китайкою, 4  лїтники ріжного 
рода: велений з брунатним мухаіровий, переріджений червоним 
аксамітом, жовтий китайчаний, підходжений, чорний чаилїтовий
1 жовтий мухаіровий старий німецький, червона італійська сукня, 
шубка сїра чанлїтова „без води“ жіноча, підшита лисами, об
русів 12, ручників 12, поясів малих і великих 19, простирал 
„посполитих“ 10, сорочок малих 20, сорочок мужеських 4, при 
чім згаданий їх остаток, малої і великої постели штук 12, скринь 
4, дві великих, а дві малих, стіл 1, 2 ліхтарики мосяжні, оден 
з двома руриамп, а другий з одною, моздирик малий, мидниць 2.

Сей реєстр, як зазначено, представляє нам маєтковий стан 
типу звичайного тоді в брацтві —  крамарів, котрих заможність * 2

6—7, червоний з синім 5 —6, дешевші сортй 4 Vs; бархани дорожші, чер
воний 6, чорний 4 —5;  дешевші, білий 3 —4, жовтий 8 червоним 3 ;п ів - 
•аксаміт 15, венецька китайка 71/tź 1 мазовецька шапка коштувала гр.
2 — 3, за те 1 аксамітна жіноча 60 (2 зл); 1 сорочка гр. 7 1/*, L  пара 
Гаток 3 —4, 1 пара рукавиць 4, 1 аксамітний жіночий пояс 4 —5, а 1 му- 
жеський шовковий 20; 1 моток турецьких ниток 3, 1 штучка вроцлав- 
ськвх 3—4, 1 тузін ґузів 3 і т. д. Найдешевші були мідяні прості пер
стеники. їх можна було купувати за шеляги (третина гроша) і кварт- 
иики (шеста частина) гроша.

ł) Иор. бѲзпрѳтенсийність такого крамарчика до крамарів „бога- 
тих* і його торг всілякими дрібничками — Łoziński, Patrycyat, с. 373.
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в порівнаню 8 більшими купцями невелика. До такого виводу 
доходимо, порівнуючи інвентар Богатирця, спис ядібр“ Іеська 
Малечкого з 1590 р .1) і реєстр річий, які видала Анна Моро- 
ховська в 1609 р .і 2 *) як віно своїй внучці з інвентарем Зофії 
Афендикової3), жінки братчика Янїя Афендика, списаним в 1585 
р. після її смерти. В реєстрі Афендикової стрічаємо далеко 
■більше дорогоцїнностий, Гардероби і инших предметів, нїж в по
передник інвентарях. Готових гроший як на заможного купця 
знайшло ся небогато. Між кількома грошевими позиціями вид
н ійте місце займає 29 зл. в золоті. За те фігурує тут богато 
инших дорогоцїнностий: пуздро ложок срібних на кінци позоло
чуваних яз хлопками“, 4 ложки срібні позлотисті на кінци 
„cum effigie capitis leonis“, 9 перстенїв золотих з дияментами, 
обручки з камінями, а одна без каміня, ножички позлотисті 
срібні з ланцушком, обручка позлотиста, пасок дротяний сріб
ний, шнурок на шию з 4  червоними золотими і з срібним хре • 
«тиком позлотиетим, брамка перлова на ансамітї, зарукавки пер

!) Спис Гардероби сього крамаря містить переважно дешеві сорти
і в невеликій скількости. Наивисшу позицію займає шубка чанлїтова 
я з водою“, кунами підшита оцінена за зл. 25 і бретлєсовий ґермак, під
шитий лисами ва вл. 19; г літників є оден китайчаний з чорним акса- 
мітом ва вл. 10, другий мухаіровий 8 адамашками за зл. 6, а третий по
дертий старий мухаіровий ва зл. 1; форстальовий метлик за зл. 4, ґер
мак чамлїтований „з водою“ ва зл. З, другий чамлїтовий дикий sa зл. З, 
жіночий кабатик, підшитий хребтами вріликів sa зл. 1, дві аксамітні 
шапки жіночі, одна ва зл. 2, а друга ва зл. 6, в ще і трета аксамітна 
за  8л. 6. Подібно вичисляє реєстр три инші позиції ва ріжного рода 
одіж, підшиту кріликами, баїазією і аксамітом по вл. З, 1 і вл. 1 гр. 18. 
Надто фігурує пара варувавів, підшитих атласових за гр. 25, два морав
ські чорні чепці ва гр. 20 і инша позиція на гр. 8. Крім сього подає 
реєстр спис біля, яке одначе не оцінювано задля браву женщин в ко
місії : обрусів зі взорами 4, ручників таких 9, простирал 4, білих піше- 
вов 3, цвіліхове простирало, цвілїхових пішевок а посполитих“ 1, стара 
-фота, мала цвілїхова пішевочва, ріжних ґезлі'к білих 6, фартухів „околи
стях морщених“ 6, малих сорочок япосполитих“ 20, спідних сорочок 8, 
притичок 6, підвік 3, бавовнянок 3, стирка 1, фартушків гладких 12, 
спідничка для дитини 1, чепвів ріжних 7, панчохів пар 7, рукавичок 
пара 1, малих пішевок 2, хусток 8 „посполитих“. Згадують ся теж його 
книги і деякі дорогоц'інности віддані до брацтва. (Testam enta, т. 4, с. 
597—600). Більше і дорожші предмети знаходять ся в реєстрі Анни Мо- 
роховськоі, але все таки вначно менше, ніж в інвентари Зофії Афен
дикової.

*) Acta Consul. т. 22. с. 994—997.
*) Testam enta, т. 4, с. 237—244.
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лові на золотім дні, брамка волота і чіпок золотий, пара ху
сток зі золотими брунатними форботами, манелї золоті, шабля 
срібна позлотиста і т. д. Самі дорогоцїнности враз г грішми 
займають около БО позицій.

Цінний матеріял подає нам інвентар до пізнаня тодїшних 
посудин всілякого рода —  цинових, мідяних, турецьких і москов
ських, кидаючи рівночасно світло на тодішні культурні і побу
тові відносини львівського міщанства. В рубриці: „Цина“ ви
числені: 4  пуздра тарелів, 4  миски великі, мидниця цинова, 
з наливкою, 14 мисок ріжних і полумисків, „правда“ цинова,, 
коновок цинових 11, кварта, півкварток і деякі инші. Всеї 
цини е камений 9 і лїбрін 6. З . мосяжних посудин фііурують: 
2 „правди“, одна більша, а друга менша, 10 ліхтарів, 8 мид- 
ниць і мосяжний каламар. З мідяних виробів згадують ся: по
ливані миски турецькі подорожні, малі і великі, кельня туре
цька, чарка, 3 кітли турецькі подорожні, котелок побілений, ча
рочка мала, 2 панівки до смаженя тіста, пателя, 8 инші па- 
нівки, 2 черпаки, 6 рожнів, 3 ножички до свіч, 3 сікачі, ко
лісце до тіста, і кілька подібних предметів. Часто наво
дить реєстр ріжні турецькі посудини. Крім попередних в руб
риці „Турецька глина“ ванотовані: 20 горшків зі збанками, 
малих і великих, 8 мисок одного рода і 4 „ставлених“ ми
сок. На иншім місци до „Турецького начиня“ зачислені: 
миска турецька з рижом, в скрині під вікном мисок 10  
великих, а 7 менших. Вгадують ся теж московські вироби: по
лумиски ріжного рода, мисок деревляних 32, лижок деревля- 
них 23. Вкінци фііурує ящ великий подорожний з араком. Спис 
начиня свідчить про заможність дому, самих мисок ріжного рода 
крім мідяних є тут 80, вчисляючи сюда і одну позицію цино
вих мисок (14) разом з полумисками.

Особливо богацтвом визначає ся рубрика: „Шати“. Літ
ники, їермаки, шубки і инші убраня в сім списі дорожші і да
леко більше їх, ніж в інвентарях крамарів. Одіж вробленя з до
рогих матерій, украшеня срібними пасаманами і підшита часта 
не лише лисами, вивірками, вунами і попелицями, але навіть 
бобрами і соболями. Знаходить ся тут: літник кптайчанний 8 па
саманами срібними, підшитий білим барханом з рукавками, 2 
инші літники, 2 сукні жіночі брунатні і стара червона сукня, шубка, 
куняча з бобром, шубка лисяча чамл'йгова, попелнча дика ки- 
тайчана шубка з золотим форботом і чорним шовком, шубка фа- 
лвндишова чорна підшита чорними вивірками, мухаірова шубка,
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кожушок попеличий, їермак китайданий 8 пасаиаиом срібним 
і кілька инших позицій.

В осібній рубриці: „Шати самого“ (Афендика) фіїурує: 
їермак московський червоний мухаіровий, підшитий шубками со- 
болїми з бобром, чуха чорна суконна, підшита кунами, їермак 
китайчаний і фадендишовий зі шнурами, підшитий китайкою, жу
пан адамашковий чорний баїазією зеленою підшитий, жупан пів- 
атласовий дикий турецький, підшитий баїазією, жупан атласовий 
синій, підшитий жовтою баїазіею, делійка турецька червона зі 
взорами, жупаник брунатний, жупаник дикий адамашковий ста
рий, убране півшкарлатне червоне; сюда теж зачислені: шата 
жіноча дикого чамлїту зі взорами, мармоховий колпак аксаміт- 
ний чорний і другий суконний попелятий, 2 московські колпаки, 
з котрих оден зроблений з бобрових шкірок. Крім сього зга
дані: шапка жіноча, ковдра аксамітна турецька зі взорами, штука 
чамлїту чорного зі взорами, півштучок жовтого мухаіру татар
ського, 15 лянпартів, малих і великих, кожушок попеличий 
з бобром, торба червона, ріжного рода коберцї, деки і инші річи.

Далі слідує спис ріжного рода біля в рубриці: „Хусти“, 
де між иншими занотовані: 15 обрусій, 15 ручників, 12 про
стирал тонких, штука коленського полотна, 4 пішви цвілїхові 
великі і б цвілїхових пішевок, 5 білих пішев великих і 10 пі- 
шевок білих, околистих морщених фартушків 5, морщених вуз- 
ких теж 5, инших 28, сорочок 60, а спідних 15 і т. д. 
Крім сього біле стрічаємо ще і в другій рубриці: „Хусти 
самого“, як нпр.: 5 ріжних простирал турецьких, 2 прості білі 
полотняні простирала зубковані по краях, 1 простирало полот
няне вишите червоно і чорно, 13 хусток ріжних, простих і ви
шиваних, 12 сорочок ріжних так зі золотом як вишиваних і про
стих і кілька инших подібних предметів. Сюда теж належить 
постіль, по котрої зачислені 10 подушок заголовних і 4  перини. 
По сьому спису найбільше з біля було сорочок, в обох рубри
ках разом 87, а ся цифра свідчить теж про велику заможність 
Афендика. В інвентари згадують ся при кінци кінські убори: 
З ярчаки святочні, 2 убори мосяжні козацькі і узда проста. 
Послїдна рубрика затитулована „Футра“, а в ній вичислені: 
пара соболів і пара кун, які знаходять ся в кошику, штука по- 
пелятого футра, ковнїр бобровий, 5 штук бобру старого і кілька 
инших позицій.

Як бачимо, сей реєстр є типовою ілюстрацією домового ін 
вентаря львівського патриція, заможного купця, яких одначи
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в брацтві на переломі XVI і ХѴП ст. було заледви кілька. Ін
вентар Афендикової має теж свою вартість для пізнаня тодїш- 
ного артистичного промислу, культурних впливів і торговельних 
зносин Львова зі сходом і заходом. Пригляньмо ся насамперед 
сим предметам торговлї і зносинам братчиків з купцями і мі
стами західними.

Ми бачили, що в крамі Богатирця були переважно готові 
вироби, товари кельнські, вроцлавські і другі західно-європей
ські фабрикати. В приватнім інвентари Богатирця і Леська Ма- 
лечкого стрічали ни ріжного рода убраня моравські, форста- 
льові, бретлесові і загалом німецькі.- В інвентари Зофії Афенди- 
кової зазначили ся всілякі предмети львівської торговлї: товар 
західний, турецький, московський, а навіть татарський. З захід
них виробів крім знаних нам вже шубки і їермака фалєндишо- 
вих1), коленського полотна і цвілїхових простирал згадують ся 
ще тут флямбські (фламандські) рубки (4) і швабські шовкові 
матерії. В реєстрі Аннп Мороховської крім инших позицій 
«фігурує: літник косматий червоний мухаіру німецького, катанка 
червона космата мухаіру німецького, підшита попелицями, бавов- 
нячка німецька тонка.

В братських актах згадують ся теж німецькі матерії, ко- 
ленське полотно, фалєндиші, моравські і Гданські сукна. В 1631 р. 
Константин Медзапета дав до братської церкви по смерти своєї 
.жінки штуку коленського полотна1 2), а Гавриїл ЛянГіш в 1635 р. 
між иншими дарунками велике простирало на мари з сеї мате
р ії3 4). В інвентари братської церкви з кінця першої і початку 
другої четвертини ХѴП ст. занотовані: немала штука чорного 
•фалендишу, зшитого у дві поли, тогож брит невеликий, кілька 
локтей чорного моравського сукна, 3 брити коленського полотна, 
котре братчики дали продати Григорию Романовичу1). В реєстрі 
з полов. XVQ ст. знаходить ся одівало чорне фалєндишове, 
ß білих простирал з коленського полотна5) і т. д. Західні ма
терії купували теж братчики на потреби своїх функціонарів. 
З початком марта 1631 р. дали братчики Яцку дзвоннику мо
равського сукна аршин 6Ѵ2 на жупан, кождий ар. по гр. 38, 
sa все зл. 8, гр. 7 6). Инший реєстр з другої четвертини ХѴП ст.

1) Футра ріжного рода робили і иісцеві кушнїрі львівські, але при
найми сан фалєндиш натерія чисто західна.

г) Арі. Ю. 3. Р . ч. І, т. XI, с. 376. 3) Ibid. с. 351.
4) Ibid. т. ХП, с. 20. ®) Ibid. т. XI, с. 188.
•) Ibid. т. XI, с. 381.
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записує позицію: „В їданську за сукно проз пана Павяа отцу 
біисею —  зл. БО“ 1).

Сї вироби шлеэькі, моравські, пруські, фламандські, кельн
ські і инші західно-європейські не доказують ще очевидно без
посередняя зносин братчиків з західними торговельними цент
рами, їх можна було дістати і на місцевих ринках. Все таки 
з радецьких і братських актів видно, що братчики були в кон
такті принаймні з купцями краківськими і пруськими* 2). З пер
шими удержували зносини на переломі ХУІ і ХУП ст. між ин- 
шими братчики Хома Бабич, Гієронїм Сапричка, Сенько Луць
кий і Іван Білдага. В 1586 р. краківський купець Андрій Ро- 
термунд в імени своїм і свого товариша Івана Рана, краків
ського лавника, квітує Хому Бабича перед львівським радець- 
ким урядом з заплаченої рати 50 зя., з чого на рахунок Рана 
припадає 85 вл., а для Ротермунда 15 8Л.3 * *). Так само в 1587 р. 
квітує його Рап з суми 50 зл., застерігаючи собі право до дру
гих рат*). Зі спору Гієронїма Сапрички з Варварою Стоінїєвою 
в 1599 р. видно теж, що мав він зносини з одним краківським 
лавником6). В тестаментї Луцького з 1608 р. фіїурують знані 
нам вже рахунки з краківськими Жидами. Іван Білдага зізнае 
в 1608 р., що винен краківському міщанинови Станїславови 
Брікнерови суму 130 вл., яку має звернути в трех ратая. 
Перша в висоті 50 зл. припадає на Зелені Свята, друга така 
сама на Успеніе Пресв. Богородиці', а третя ЗО зл. на св. Ми
хайла в тім самім році6). В актах брацтва згадують ся часто 
поїздки братчиків до Кракова в братських справах7). Сюда і до 
Варшави везли вони передовсім предмети східної торговдї на по
дарунки ріжним особам як: турецькі завої і мухаіри, турецькі 
збанки, килими, дерги, сафіяни, бачмаги, хустки8) і т. д.

*) Ibid. с. 397.
*) Про торговельні шляхи, які лучили Львів 8 вахідниии вістами,

предмети обніиу і значіив сеї торговдї крім М. Грушевського ор. с. див.
Кутшеба, Handel Krakowa w wiekach średnich.

») Acta Consuł. T. 12, c. 3 5 4 -3 5 5 . Ł) Ibid. c. 785—786.
6) Inducta Iudicii Civilis, т. 12, с. 52.
•) Acta Consul. T. 22, c. 104—105.
7) Особливо Луцький їздив сюда часто. Так нпр. в 1603 р. ви

правляють його братчики на сойм до Кракова в Іваном Красовським 
і Юрком Рогатинцем, в 1604 р. висилають його на „дорогу краківську*
8 Стефаной Хомйчом, в 1605 р. їде він гнова до Кракова, в 1606 р. до- 
Кракова і Варшави і т. д. (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 36—45).

8) Арх. Ю. 3. Р . ч. І, т. XI, с. 3 7 -3 9 ,  53.
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З пруських міст фіґурують в братських реєстрах Торунь 
і їданськ. Реєстр в 1627 р. записує зиск і страту братчиків 
при виміні гроший в То руни1). Пастїйше стрічаємо поїздки 
братчиків до їданська особливо в другій половиш ХУП ст. для 
купна паперу до братської друкарні. Звідси везуть його водним 
шляхом в гору Вислою на Фордань, Нїшаву, Вроцлавк, Плоцк, 
Закрочим, Новодвір, Варшаву, Ричивіл, Казимир, Судомир до 
Нелїпкович, а відти фірани до Іьвова. Згадують ся при тім 
»статки“ Стефана і Якова Лавришевичів2). В їданську купують 
теж братчики цинобер, цинові ліхтарі, пуздра, натомість про
дають віск, а замість мита дають-деколи сафіянові шкіри. Стрі
чаємо і їданські скрині, одначе привезені безпосередно з Яро
слава3). З купців іданських, що з братчиками удержували зно
сини, звісний нам Генрих Горн. Перед облогою Львова Тур
ками в 1672 р. братчики вивезли до нього до перехована до- 
рогоцїнностий в золоті і сріблі на кілька тисяч золотих4).

Як на заході трансакції братчиків сягали принаймні по 
Краків і їданськ, так на сході були они передовсім в зносинах 
в містами на Поділю: Теребовлею5), Тернополем6), а особливо 
з Каменцем Подільським і Баром. Янїй Афендик походив 
з Каменця і полишив там своїх знайомих. В 1599 р. 
одержує він вісти звідти7). З инших братчиків звісні нам 
трансакції Хоми Бабича і Івана Білдаги з камінецькими мі
щанами, а особливо Русинами. Бабич має там в 1578 р. 
рахунки з Сеньком Воловичом8), а Білдага відступає в 1581 р. 
львівському міщанинови Семеонови Кіностови свої претенсії до

х) Ibid. с. 370. 2) Арх. Ю. 3. Р . ч. І, т. XI, е. 481—483.
8) Ibid. с. 498. 4) Ibid. с. 284—288, 294—295.
5) Зі спору Дмитра Білдаговича і Дмитра Красовського видно, що 

оба вони були в Теребовли в кінцем літа 1580 р. (Acta Gonsul. т. 11, 
с. 2 0 7 -2 0 8 , 219—220 і ibid. під 1581 р. с. 2 9 4 -2 9 7 ).

6) В процесі з наслїдникави Кон. Медвапети в 1650 р. наводить 
Плевка свою кореспонденцію з перед кільканадцяти літ з тернопільським 
міщанином Федором Денковичом. Долагоджуючи свої рахунки 8 Слезкою 
ніслав йому Демкович по вівнаням свідків в 1638 р. 14 живих вепрів 
кормлених бутенських, з котрих одного взято на „подарунок“, а решту 
продав післанець Демковича у Львові по 12—14 вл. різникови, котрий 
заплатив sa них червоними вологими. Слезки у Львові тоді не було, 
а  гроші для нього взяв К. Медвапета. В листі' до Слезки в 1639 р. 
Демкович обіцкє привести до Львова мартовий від і що инше. (Acta 
Gonsul. т. 54, с. 774—775 і слід.). Се вказує на предмети торговлї, 
які йшли в Поділя до Львова.

7) Inducta Indicii Civilis, т. 12, с. 160—161.
8) Acta Castr. Leopol. т. 338, с. 241, 248.
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двох сук, одної в висоті 170 8Л., яка боку належить ся від 
Якова Матвієвича, камінедького міщанина, а другу — 160 зл. 
зізнав Грицько Ташкович, теж Русин з Еаиенця, за тамошного 
міщанина Петра Гольоста1). До Каменця везуть братчики „крамні 
річи“, як се видно з ограблена товарів Григория Романовича 
в 1680 р. під селом Білкою на „шляху ванінецьким поділь
ськім“ * 2). Процес Романовича з Вітковською з сеї нагоди дає 
нам принаймні по части пізнати, що містило ся під тими „крам
ними річами“. Романович закидує їй, що ті злочинці з від 
Білки зложили його товари у неї. З них продавала вона особ
ливо табін і італійський пасаман3), отже Романович вивозив до 
Камінця між иншими дорогі матерії. Образ внших його товарів 
можемо доповнити собі з знаного нам інвентаря Богатирця. На- 
відворот з предметів торговлї, які йшли з Камінця до Львова, 
-згадують ся мід і сирі шкіри. В ліквідації Гавриїла Лянїіша 
з опікунами дочки Янїя Теофільовича фііурув сума 50 зл., котру 
Лянїіш дав Константинови Каменичанннови за фіри, що при
везли 10 півбочок меду і 47 худобячих шкір, післаних їм куп
цем Кондим. До спільного рахунку Лянїіша і Теофільовича на
лежить теж 140 талярів старих, котрі Кон. Каменичанин взяв 
від них иншим разом. В ліквідації зазначують ся і поїздки са
мого Теофільовича до Каменця.

З Баром удержував зносини Михайло Алвізий, котрого 
зять Христофор Мадзаракий переселив ся звідтам до Львова. 
В своїм тестаментї з 1645 р. Алвізий згадує про дві суми, які 
йому належать ся від барських Жидів. На одну —  1260 таля
рів левкових виставили мембран Ізмаїл, Шая і Марек, а на

*) Acta Gonsul. т. 11, с. 332.
2) Був се напад в’орїанїзованої шайки, що стало в сїй околици 

грабила транспорти товарів. Фірман Григория Романовича Мартин Лїбік 
описує перед радецьким урядом свою пригоду так: „їхав я в товаром 
пава Григория Романовича до Каменця Подільського. Заїхавши до Білки 
півтретя милї від Львова, я там попасав; тоді приїхав пахолок на воронім 
кони і питав мене: куди їдеш? Я скавав: до Глиняи. Що везеш? — 
Крамні річи. — Скоро я виїхав з корчми, обскочило мене 15 коний на- 
холків служалих і зараз мене з хлопцем моїм взяли і звівши з дороги 
в лїс, повязали нас до дерева і почали скриню лупати сокирою, товар 
брати в тороки на коаї, набравши товарів, поїхали геть* і т. д. їх ли
шили повязапих, аж надійшов селянин, що їх відвязав. Відтак позбирали 
они товар, що ще лишив ся і вернули назад до Львова. Твари ті роз
бійники мали позавязувані, щоб їх не можна пізнати. (Acta Gonsul. т. 
38, с. 2468—2469).

®) Acta Gonsul. т. 38, с. 2687.
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другу —  1100 т. л. Левек, Якуб, Юда і щѳ одѳн1). Братчики 
Миколай Добрянеький і Михайло Слезка мали в Барі своїх 
кревних. Там помер Тома Добрянеький2 3), син Миколая, а для 
відзисканя річий, які по ній лишили ся крім инших сам отець 
їздив в 1632 р. до Бару, при чім на конї і фірн учинив ви
датку 8Л. 20. Реєстр рухомого маєтку Томи Добрянського5) мі
стить богато предметів львівської торговлї, а се вкавуе на його 
взаємини зі Львовом. Слезка мав в Барі свого сестрінця згада
ного в знаній нам кореспонденції Федора Демковича4). Сї ро
динні 8ВЯЗКИ братчиків оживляли очевидно ЇХ ЗНОСИНИ 8 поділь
ськими містами.

Такі звязи лучили братчиків і з волинськими жителями. 
Родина Луцьких переселила ся _до Львова з Луцька. Сестра 
Івана Брасовського АнастагПГбула видана за красноставського 
мешканця Еонрада Куридовича5). З торговельних трансакцій 
звісні нам внеше згадані рахунки Григория Романовича 8 Лав- 
рентиєм Древинським, чашником волинської землі. По протеста
ції жінки Романовича Марухпи з 1609 р. урядник Древинського 
в часі минувшого львівського ярмарку зайшов до дому Андрея 
Білдаги, де мешкав Романович, і там упоминав ся у нього зво
роту 200 зл. на рахунок довгу 800 зл., з котрого Романович 
звернув вже був Древинському передтим 600 зл. Романович да
вав урядникови 100 зл., а других 100 зл. хотів задержати при? 
собі так довго, поки не одержить свого мембрану і не внрівнає 
инших рахунків з Древинським. Одначе його урядник домагав 
ся заплати цілої решти, а не одержавши її з гнівом відійшов 
з дому і грозив, що Романович буде змушений ввернути цілу 
суму означену на мембрані6). При нагоді' сього спору довідуємо ся,

*) Testam ente, т. 8, с. 143—146.
8) Видатки на його похорон — 178 ед. записані в братськім ре

єстрі під 1631 р. (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 387).
3) В списі річий, які лишили ся були по пін при вітцю у Львові, 

наведені: килимів 15 ва вл. 165, ва паси сині вл. 77, гр. 18, за коберцї 
вл. 32, ва кожух вл. 15, ва делїю півгранатову зл. 36, ва делїю велену 
фалендимову вл. 18 і т. д. (ibid. с. 388). З продажі сих рухомостий, 
срібла і инших осягпево поважну суму вл. 1932, гр. 5 і/, ва рахунок 
Івася Добрянського, сина Томи (ibid. с. 390).

4) В листі до Олезки в 1639 р. писав Демкович, що його сестрінця
вастав в Барі тяжко хорого, одначе сподіє ся, що він виздоровіе. При 
тім довідуємо ся про торговлю Демковича волани. Він пригнав іх з Бару 
до Тернополя ЗО і надіє ся їх продати.

6) Acta Consul. т. 12, с. 1152—1153.
*) Acta Consul. т. 22, с. 946—948.
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що Романович бував в домі Древинського на Волани. До 
волинських міст їздили теж часто братчики в справах брацтва. 
Там мешкали їх протектори: Древинський, ки. Бон. Острозький, 
Тетяна Малайська і инші, Які сприяли брадтву і вписували ся 
до нього. Знаний експорт волинської торговлї, збіже, вгадує ся 
і в братських актах, як жертви деяких сих добродіїв в користь 
брацтва1).

На полудневім сході' бачимо братчиків на торговельнім 
шляху, що вів через Молдавію і Волощину до самої Туреччини. 
Они бувають в містах положених недалеко Молдавії. В 1585 р. 
Дмитро Брасовський квітує Леська Малечкого з суми 65 зл., 
яку він був йому винен на основі давнїйшої записи перед ко
ломийським радецьнин урядом* і 2 *). Братський реєстр з 1600 р. 
вгадує про відїзд Івана Зїнковича до Сяяти на aj. З Молдавією 
і Волощиною на більшу скалю провадив торговлю з кін. XVI ст. 
Бон. Борнякт, про що вже була бесіда. Тав він як і инші брат
чики укладали ріжні грошеві трансакції з молдавськими і во
лоськими господарями і їх  родинами, частими гістьми у Львові. 
Хома Бабич позичив був в 1584 р. знану нам високу суму 
1300 зл. від Омеляни, дочки помершого воєводи волоського Ян- 
колї. В контакті 8 мешканцями Молдавії оставав Іван Білдага. 
В 1588 р. свідчить ся він перед радецьким урядом Томою Та- 
цїком і Адаиом Балїновськнм, львівськими предміщанаии, що 
Петро alias Петрашво, Молдаванин з Яс, виставив йому в 1586 р. 
цироїраф з своєю печатию на довг 63 вл.4). Черев Молдавію 
і Волощину переїздили до Львова купецькі каравани з далекого 
сходу, яв знані нам вже транспорти Янїа Афендика в 1596 р. 
і в 1599 р. „з Турок*.

Ще виразній ше визначують ся зносини братчиків 8 сими 
краяни з вінцем першої і в другій четвертині ХУП ст. Вони по-

*) Лаврентій Древинський ваписав в 1603 р. на братську школу 
і инші потреби по 14 колод жита на рів ві своїх маєтностий Шпиколос
і Хусова (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. X, с. 125). Тетяна Малянська, що 
вступила до львівського брацтва в 1600 р. (ibid. т. ХП. Проток, с. 5) 
мала свої посїлости в вісточку Глухах під Острогом. З її торговельних 
трансакцій внаєно, що до Львова прислала вона па торг 1620 р. збіже, 
при чіи казала колоду везти до брацтва (ibid. т. XI, с. 359—360). Зга
дують ся і инші її жертви для брацтва (ibid. с. 358). Перед смертю 
(f  1622) записала па братську церков вл. 200 (ibid. с. 370).

*) Acta Consul. т. 12. с. 23.
*) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 60.
*) Acta Consul. т. 12. с. 1281.
вадхекх Наук. Тож. їх. Шевченж* т. ОХѴ. 4
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загоджують ріжні орудки в містах сходу, а навіть самі туда 
їздять часто. Реєстр Романа Стрізецького під днем 7 липня 
1623 р. записує продаж півшкарлатної шати підшитої пло
хою рисизною (даровизну Петра Сагайдачного) через Грека Ео- 
чого в Бонстантинополи за 120 зл.1). В 1633 р. братчики ухвалю
ють дати на приробок церковні гроші брату, котрий би для своєї 
потреби до „Турок“ їхав*). Стефан Ляшковський згадує в своїм 
тестаментї з 1650 р .8) про свого сина Івана, котрого він виправив 
до „Турок“ і дав йому на дорогу 100 червоних зол. Братський 
реєстр 8 пол. ХѴП ст. зазначуе зносини Стефана Несторовича 
в Волощиною1) і т. д. При тім одначе треба памятати, що таких 
купців, котрі провадили на більшу скалю торговлю з Волощи
ною і Туреччиною, було небогато. Коли в 1621 р. радецький 
уряд покликав їх всіх перед себе, то з львівської Руси знайшло 
ся їх  лише пять: братя Стрілецькі, Гавриїл Іянїіш , Андрей 
Білдага і Стефан Хомич* 5). Стрілецькі і Лянііш то головні купцї 
між Русинами, котрі звісні були з своїх трансакцій зі сходом 
у цілім Львові. Білдага і Хомич мали уже другорядно значінє.

Роман і Андрей Стрілецькі звісні з свого спору з Бон. 
Вевелїм в 1622 р., в якім заплатили они йому велику суму 
24800 зл., як опікуни дочки Янїя Теофільовича і його спадку6). 
При тім довідуено ся про товари, які були предметами спору, 
я к : коберцї, баїавії, сафіяни, індвїо, а передовсім кінські убори, 
з котрих оден був оцінений на 700 зл. Андрей Стрілецький 
удержував зносини з сучавськими Вірменами; В 1621 р. заяв
ляє він, що винен їм за сафіяни 1800 зл., але за те має у во
лоських купців менше більше 6000 зл. Роман Стрілецький бере 
участь в 1623 р. з иншими купцями в виправі до Туреччини, 
а оден з сенїорів Вірмен Торос Торосевич свідчить при тій на
годі' про нього, що він мав з собою крім товару 15000 таля
рів або 33000 зл. готівки7). Звісні теж зносини Романа Стрі
лецького з молдавськими господарями. Він видоржавлював буди 
до випалювана нотажу в буковинських лісах, а в 1647 р. мав 
звідти претенсії до господаря на 70.000 зл.8) В своїх спекуля
ціях Стрілецькі перетоплювали навіть давну монету на нову

*) Арх.'Ю . 3. Р. ч. І, т. XI, с. 365. *) Ibid. с. 100.
®) Testam enta, т. 8, с. 558—567.
*) Арх. Ю. 3. Р . ч. І, т. XI, с. 702.
5) Łoziński, Patrycyat, с. 322.
«) Ibid. с. 186—187 і 319—320.
7) Ibid. с. 331. 8) Ibid.
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і через се махи процес в золотничиж цехом в 1621 р. і реві
зію в своїй каменицї прп Руській удици1).

На більші розміри провадив торговлю в Волощині' і дру- 
дих східних краях Гавриїл ЛянІЇш. Вже його отець Марко мав 
рахунки 8 кін. ХУІ ст. з купцями в Царгородї. Туди виїзджав 
Гавриїл Іяніїш  і привозить ввідти в 1621 р. 7 сагайдаків, 
16 десятків стріл і 12 луків* і 2 *). Його спільником в „купецьких 
торговлях“ був Янїй Теофільович Грек8), котрий торгував нерв- 
довсїм ріжнвми східними тканинами. До товарів, які по нїм ли
шили ся, належали коберцї адзямські (перські), білі, червоні, 
хустки ткані золотом, опони з золотоглава па аксажітї, сагай
даки золотом і сріблом гафтовані і т. д. Маєток його рухожо- 
стий оцінили внавці після його смерти на перворядну в тім 
час! суму 65732 зл.4). Адміністраторами спадку по нїм і опіку
нами його дочки було оба братя Стрілецькі, котрі з тої причини 
мали сиір з Вевелїем і полагодили його перед радецьким уря
дом. З другої сторони наставали они на Гавриїла Ляніїша, щоби 
зліквідував свої рахунки за товари і довгі спільні з помершим 
Теофільовичож. Справа оперла ся аж о королівський суд, потім 
в 1623 р. вернула ся назад перед радецький уряд, а вкінци 
в 1630 р. приходить до ліквідації перед кавниками в присут- 
яости Стрілецьких і Стефана Ляшковського, вітчима дочки Тео- 
фільовича. Для нас сї рахунки ванітні тим, що видають світло 
на мало звісні до тепер предмети торговлї Гавриїла Ляніїша. 
Головним тербном їх торговлї була Молдавія і Волощина, де удер
жували вони зносини навіть з господарями. Вони мають „спільні

х) Стрілецькі скористали в того, що нова ионета мала менше срібла 
чим давна, а перед урядом онравдувалн ся тим, що спускане срібла не 
в заказане і, що знають найменше 60 Жндів, котрі віддавна старі монети 
«пускають. (Див. сей процес у Лозінского ор. с. с. 331—332 і Zlotni- 
ctwo Lwowskie, с. 21 — 23).

*) Łoziński Patrycyat, с. 322. На сїй основі автор дѵмае, що од
ним в головних предметів торговлї Гав. Лянґіша було східне оруже, од
наче ся звістка до такого погляду ще не вистарчав. Низше побачимо 
в ліквідації його рахунків 8 Янївм Теофільовичом, як ріжнородні були 
їх товари, при чім більші суми фіґурують тут особливо ва сафіяни і східні 
матерії.

8) Лозінский (Patrycyat, с. 310) сумнївае ся про його ноходжене
і називав його скорше Болгарином чим Греком, одначе в ліквідації
в 1639 р. Теофільович фіїурув виразно як Грек. Імена Янїй Теофідь
і  Янїй Теофільович ідентичні.

4) Лозінскии ор. с. с. 320—321.
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довги*1), до яких належить довг „слушний у Гавриїла Могили,, 
волоського (m ultanskiego) господаря нервових зл. 3500, в ко
трих одна половина належить до Лянїіша, а друга 8 накладом 
500 черв. зл. до небіщнка Теофільовича. У Манодякого, воло
ського митника, мають довгу зл. 246. £рім сих ще S инші довги 
робив Теофільович на саільний рахунок з Лянїішом „за соболї, 
сукна, шовкові матерії^ в Волощині, Мультанах“. Якомусь во
лоському купцеви, котрий ся тут довго правував з львівським 
старостою, дав Лянїіш зл. 211. Пані Бучацька, вдова, дала їм 
обох яв товаришам ненецького аксаміту 21 локтей иа продаж. 
Теофільович В8яв сей товар до Волощини і там продав, а Лян
їіш по своїх словах мусів заплатити і „ледви упросив“, що 
властителька взяла від нього 8л. 210. До предметів їх  спільної 
торговлї належать теж сафіяни, рисї, хід, віск, родзинки, ікра, 
внвина і кінський убор срібний злотистий вартости 200 зл., 
котрий Лянїіш відступав сироті по Теофільовичу і її опікунах. 
Між рахунками фіїурують такі позиції: У якогось Войцеха ли
шило ся решти за рисї зл. 6. На задаток воску, котрий стор
гував Жид Солокон, позичив Лянїіш Янїеиу червоних зл. 2, 
що виносить зл. 8. А коди платив за віск позичив йоиу знова 
черв. зл. 32 або зл. 128. На ившіх місця зазначений видаток 
від важена штуки воску зл. 21V*. Сам Лянїіш продавав сей то
вар. За штуку воску на спільний рахунок взяв він зл. 437 
гр. 15., Так сажо продав він хід, що прийшов з Камеиця, з чого 
половина 130 ял. належала до Явїя. Більшу суму взяв Лянїіш 
8а. його баїааію —  вл. 1220 і  за сафіяни — зл. 1009 гр. 29. 
За сї товари хали вони ще инші рахунки на менші суни. Тор
гували вони і сукнаии, котрі Янїй брав г суконницї Ровиосової. 
Ба них і на жалобу для вдови до ніж видав Лянїіш вл. 79 
гр. 157».

Часто вгадують ся їх вносили » знаними львівськими 
купцями Вевелївх і Бондіех. З Вевелїем опікуни дочки Янїя,, Стрі
лецькі, рахунок уже скінчили, а у Бондіи лишило ся „спіль
ного довгу“ черв. вл. 63 2 ,8  котрих половина належить до Янїя, 
а  друга половина до Лянїіша. Надто у Кондія мають вони на 
спільній цнроїрафі певну суху, на рахунок котрої післав він їх 
хід і шкіри. Останні продали сані опікуни і рахунок при них.

*) Так в тексті-, одначе зі вністу виходить, що сї „довги* були її  
винні инші особи. Вони мають довг ніж ившшга у Кондія, але не они 
віддають його Кондію, лише сей посилав на рахунок сього довгу Лян- 
їішевн від і шкіри в Каиенця.
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Від Вевелїя брали вони ріжні предмети своєї торговлї. Коли 
Янїй Теофільович платив мито митникам від товарів, котрі одер
жав від нього, позичив Лянїіш своиу спільнивови черв. 8Л. би
тих 17 або вл. 68, котрі Вевелїй при няв до рахунку опікунам. 
Боли вже ЯнїЗ хорував, прислав до Лянїіша Жида Соломона, 
щоби Зому післав зл. 100, а то на заплату ікри, sa котру був 
винен писарови Вевелїя. На се дав Зону Лянїіш черв. вл. 36 
і звичайної монети зл. З гр. 4. У Вевелїя купували они теж 
баїазію і сафіяни. Спільні суми мав Лянїіш і його товариш 
у Йосифа Жида, Миколая Савича, Ференця кушніра і инших, 
при чім зазначують ся їх  зносини з міщанами в Баменди, З а 
мости» і відїзд Лянїіша до Люблина. Осібно фіїурують видатки 
Лянїіша на лїкарства для Янїя в часі' Зого хороби, на потреби 
в Зого домі і т. д. Ліквідація грошиЗ тав готових як і за спро
дані товари виносить по гізнаням Лянїіша суму зл. 2992 гр. 13. 
Довг, якиЗ Зому лишив ся винен ЯнїЗ Теофільович, а мав за
платити Зого дочка, виносить вл, 1875 гр. 14, а по віднятю 
Зого від попередної суми остав округло зл. 1117. Надто „ви
могам" опікуни на Ляніішу зл. 700 тав, що він годить ся в ре
зультаті звернути решту сироті Янїя Теофільовича і її вітчи- 
мови Стефанови Ляшвовському зл. 1817 * і).

Як в сїй ліквідації тав і в гнаних нам вже інвентарях 
братчиків відбила ся сильно торговля" Львова зі сходом. Особ
ливо знаний був Львів з торговлї воберцями, звідки ровходилн 
ся они на цілу Польщу. В інвентари Зофії Афендикової г 1583 
р. „Еоберцї* становлять разом 8 турецькими деками осібну руб
рику, в котрій висислені: 3 коберцї вісельбашсьві великі, 2 
деки турецькі голі нові, 4 турецькі декі голі старі, 2 старі ту
рецькі коберцї 8І взорами, 3 вісельбашсьві малі, 4  кавалки по
лотна, в котрій є коберцї, а вкінци в сїЗ рубриці наведені 
адамашкові варукавицї червоні старі, пошиті вивірками. При 
одній ревізії у братчика Михайла Алвізія в 1633 р. внайдено 
5  коберцїв щовкових, перетканих волотом. Оден г них був зі 
смоком, оден 8 цвітани і мав написи, а оден був довгий на 4 
сяжнї*). Боберцї давали часто братчики і прихильники брацтва 
до успенсьвої церкви при слюбі в „спосіб повинности“. В 1625 р.

*) Основою сої ліквідації був реєстр Гаврнїха Лянґіша, який ваз 
на вступі лату 14 грудня 1639 р., одначе в середннї знаходять ся ра
хунки і за давнїйші трансакції (Acta Gonsul. т. 38, с. 753—761
і 761-768).

*) Łoziński, Patrycyat, с. 210.
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дав Кон. Мѳдзапѳта два коберцї білого дна з чорними кроп- 
каии, а Манолїй Грек червоно-жовтий новий. В 1629 р. Матей 
Федорондевич дав коберець червоно-жовтий „поддого їатунку*. 
Теодор Грек, наречений гать Григория Романовича, дарував 
в 1634 р. в піст великий килим перський, а Анна Боярська 
8 нагоди смерти свого мужа два коберцї білі дуже великі1). Ін
вентарі братської церкви з тих часів вичисляють ще й инші 
коберцї, при тім переповнені всякими ризами адамашковими, 
китайчанами, камковими, атласовими, аксамітними, злотоглавами 
і т. д. Коберцї і другі східні товари купували братчики на по
дарунки для ріжних достойників, як вже було зазначено* 2). Для 
нас сї інвентарі і подарунки о стільки важні, що малюють со 
тло, на котрім відбувала ся торговля братчиків східними то-: 
варами.

Матерії ріжного рода згадують ся теж з нагоди продажи, 
позичок і спорів братчиків. В 1622 р. дають онн чорний цер
ковний аксаміт, воском покапаний і уже влежаний, Андрееви 
Білдагї до продана локтей 87г, за котрі ввяв він червоних 5, 
то значить зл. БО3). Се вказує, що він торгував сими предме
тами. В 1646 р. Янїй Афендик бере позичку в брацтві на суму 
165 зл. і заставляв 5 штук „галадзуку* (мухаіри) але лише 
вартости 70 зл.1). Найбогатший з братчиків в полов. XY1I ст. 
Бриштоф Мадваракий торгував теж дорогими матеріями, о скільки 
можна думати 8 його спору з Кіриякім Миколаввичом в 1650 р. 
Через свого післанця питав ся його Мадзаракий, чи він спла

ł) Арі, Ю. 8. Р. ч. І, т. ХП, Проток, с. 21.
2) Добру ілюстрацію таких подарунків дав нам привіт братчиків 

для королевича Владислава і короля Жиґмонта Ш у Львові в 1621 р. 
На прииятв королевича братський реєстр ваписув такий ровіід ві скла
док під днем 23 липня: Каваповскому, наршалку королевича, дали брат
чики 2 шкіри червоного сафіяну ва вол. 12 гр. 8, а саноиу короле
вичу: коберець дивавок 1, вздовж на локтей 67і, а в шир на лок. З1/* 
ва вл. 115; 1 хустку індийську довгу „едвобаиъ ровмаитымъ и глотомъ 
слично тканую“ ва вл. 50; Г штуку влотоглаву на лазуровій дні цер
ковну. З виїмком дослідної позиції инші подарункн купили братчики 
у Вірмен. їм заплатили теж ва коберцї на привіт самого короля ві скла
док львівських Русинів, ваписаних під днем 26 вересня. Поковвому ко
ролівському, старості' Лайскому, дали братчики перський килим ва вл. 25, 
а самому королеви диванських коберцїв 2, вздовж кождий по лок. 5*/*, 
а в шир по лок. З1/,, оба куплені ва вл. 185 і 1 штуку влотоглаву на 
зеленім поли церковну. (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 55—56).

*) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 365.
*) Ibid. с. 699.
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тить дону довг 107 талярів мухаірами яв кому иншому1). Се очевидно 
лише принагідні звістки, які ще не дають нам образу торговлї 
братчиків матеріями і подібними товарами. Натомість доклад- 
нїйше представляв нам сї предмети інвентар краму Андрея Ал- 
візія, що до 1669 р. був заможним купцем. Саме срібло і бі
жутерії оцінені після його смерти дуже низько дали суму 6100 
зл., а товари около 11000 зл. Андрей Алвізий подібно як його 
отець торгував всілякими матеріями, а спис його товарів може 
послужити нам як ілюстрація богато краму з тих часів. В його 
склені знаходили ся атласи фльорентийські і їданські, піватлася 
їданські, венецькі табіни, адамашки, мухаіри турецькі, татарські, 
німецькі і деревляні, коронки голоті і срібні, шовкові, кипри* * 
сові, снігові, чорні і фарбисті, корделї, іальони і нитки голоті 
і срібні, стяжки, венецькі шихи, голєндерські шнури, панчохи 
мужеські і жіночі, шовкові, вроцлавські і инші, рукавички, 
пояси стамбульські і їданські і т. д.*).

Як в крамі Богатирця з кін. XVI ст. так в склепі Андрея 
Алвізія бачимо ріжні вироби західні і східні з тою ріжницею, 
що перший мав далеко меншу вартість чим другий. Сі товари 
набували львівські купці часто на місцевих ринках. Безпосе- 
редну торговлю ei сходом вели лише заможнїйші з них, а по 
західний товар до дальших торговельних центрів їздили они ще 
рідше. Натомість велике значінв для обміну західного і схід
ного мали ярмарки, особливо у Львові, Ярославі, Люблинї, Язлівци, 
куда приїздили купці італійські, угорські, чеські, краківські, 
вроцлавські, пруські, анїлїйські і привозили сукна, готові ма
нуфактурні вироби, зелїзні, юбілерські і инші, а в заміну брали 
від купців грецьких, турецьких, перських, вірменських, татар
ських дорогі матерії і инші східні товари. Тут були і місцеві 
продукти і предмети московського обміну. Сї ярмарки грають 
велику ролю в житю братчиків, по ним нормують они свої гро
шеві орудки, а навіть діяльність в самім брацтві, особливо з кін-: 
цем першої і в другій четвертині ХѴП ст. В 1645 р. братчики 
ухвалюють гачекати свято-никольському брацтву за повичену 
йому суму 12 сот солотих до будучого львівського ярмарку, при
падаючого на св. Аїнвсу (в сїчни)8). До того самого часу від

*) Див. документи до сього спору в Acta Consul. т. 54, особливо 
с. 1045—1048.

*) Łoziński, Patrycyat, с. 325—327. 
s) Арі. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 156.
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кладають вони термін сплати довгу брадтву богоявленському, 
котре винно їм було певну суму 8а книги1). Андрей Алвівий 
зичить в брацтві 13 сот золотих і обідюе їх  звернути в Яро
славі. Туда їде і братчик Киро. Він обідюе дарувати церкві та
лярів 5, дасть Бог, приїхавши з ярославського торгу* 2 *). Львів
ський, ярославський і язловецький ярмарок вгадують ся часто 
і в пишім братськім реєстрі з полов. ХѴП ст. теж з нагоди 
сум винних брадтву. Термін сплати довгу Їеорїія Теодозовича 
кінчить ся у львівський ярмарок в 1648 р. Еон. Медвапета має 
звернути брадтву дві суми по 2000 зл., одну на ярмарок львів
ський, а другу на ярославський в 1646 р. Андрей Стрілецький 
має віддати в тім часі' зл.' 493, а Андрей Лукіянович, при
їхавши гвідтам з ярмарку, зл. 200. Янїй Афендик зичить 
в брацтві дня 8 липця 1646 р. до Язлівдя зл. 165. а в 1647 р. 
«нова до Яглівдя зл. 6008) і т. д.

Тав само ріжні зобовязаня означують братчики по люб- 
линським ярмаркам. В 1616 р. братчики позволяють Федькови 
Маля реви зложити інструменти ремесла його на церковнім їрунтї 
до »терміну Шимона Юди* (28 жовтня н. ст.) —  ярмарку люб- 
линського, а Гавриїл Лянїіш обовязує ся добровільно їхати до 
Варшави в слідуючім році в братських справах скоро після 
громничного (2 лютого н. ст.) ярмарку в Люблинї4). Сюда за- 
їгджав Лянїіш часто. В 1618 р. купує він з Янїєн Теофільо- 
вичом в Люблинї товарів гахідних як сукна, футер і инших за 
18000 зл., а відтак Янїй їде з ними до Волощини і до Туреч
чини5). В братськім реєстрі г липня 1618 р. Гавриїл Лянїіш 
теж 8авначує, що в тім часї був в Люблинї6). З початком марта 
1619 р. їде він знова туда7), а в грудни того року вирівнує 
там свої рахунки з Романом Стрілецьким8). В знаній нам лікві
дації Гавриїла Лянїіша з опікунами дочки Янїя Теофільовича 
вгадує ся теж про відїзд Лянїіша до Люблина, звідки привіз

*) Ibid. с. 155.
*) Ibid. с. 156 під 1645 р. Тут очевидно розумів ся найолавнїй- 

шни в ярославських ярмарків — успенськиб в серпня. Сесія, на котрій 
Киро вробив свою обіцянку, відбула ся 1 серпня. Той самвй ярмарок
овначув инший реєстр. Миколай Неремовпч мав ввернута свій довг
брацтву у львівський ярмарок, а віддав його аж при початку ярмарку 
ярославського 7 серпня. (Ibid. с. 398).

8) Ibid. с. 693—699. *) Ibid. с. 84.
6) Łoziński, Patrycyat, с. 322.
*) Дрх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 352. Порів. с. 355.
ł ) Ibid. с. 356. 8) Ibid. с. 358.
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він, очевидно принагідно, голову цукру і фунт перцю 8а зд. 2 
гр. 28. З инших братчиків звісні най вносини з тин пістон 
особливо Сенька Луцького, Матияша Федоровича, Семена Лаври- 
шевича і Андреа Стрілецького. Луцький при кінци свого житя 
в 1608 р. остав винен Мільхови з Люблина вже згадану суну 
зл. 164, гр. 24. Матияш Федорович стрічав ся в 1650 р. в Люб- 
линї з братськими послами, що їхали на сойи до Варшави і дав 
їм на рахунок церковної суни готовими грішми зл. 1 62 і). З при
чини виїзду до Люблина не було Семена Лавришевича на се
сіях в липни і вересни 1656 р .2 * * *) Андрей Стрілецький умер під 
Люблинон і був похований у Львові в 1650 р .8). До Люблина 
їздили теж братчики часто до трибуналу в своїх справах або 
переїздили на сойн до Варшави. Вкіици в Люблинї купували 
вони папір і инші прибори до своєї друкарні-4).

Ріжні орудки в користь брацтва налагоджували братчики 
і на ярмарках у Львові, Ярославі і Язлівци. У львівськир яр
марках купують они цинобер, при чін вгадув ся привіз паперу 
Янок, жасиівськнм паперникои8). Такі предмети і инші західні 
вироби як цьвяки, бляху привозять они з Ярослава6). Там 
їздять вони самі або посередно набувають східні тканини як 
злотоглави і килими7). З місцевих продуктів купуютя вони там 
масло до свого шпиталя8). З другої сторони братчики на сї 
ярмарки привозили свої товари, а при тім старали ся прислу
жити ся і для брацтва. Реєстр 8 дня 24 лютого 1650 р. запи
сує рахунок брацтва з Мнтияшон Федоровичом ва суму зл. 635 
гр. 23, котру він був взяв до Язлівця „для приробку якого 
церкві". Сю суну позичив він був Янївму Афендикови, котрий 
купив був за сї гроші товару, але не ніг його продати в Яро
славі і тому віддав його до рук Федоровича, що продавав його 
цілих півтора лїта і доперва тепер складав рахунок9).

*) Ibid. с. 168. ł) Ibid. с. 169—198. *) Ibid. с. 166.
*) Реєстр Гавриїла Лявґіша 8 1633 р. між видатками на потреби

друкарні''нотує: ,3а гарт ввдав пан Давнд в Люблнцї вл. 42" (ibid.
с. 394). З війцем 1635 р. Лянґіш видав в Любливї на папір черев руки
свого сестрінця Бон. Медвалету врав в транспортом вл. 945, гр. 27 і т.
д. (ibid. с. 665-666).

s) Ibid. с. 398. *) Ibid. с. 522, 628, 632, 664—664 і т. д.
7) Ibid. с. 356, 622. *) Ibid. с. 685.
9) Ibid. с. 169. На жаль реєстр не подає, якій се був товар, а но

тує лише видатки Федоровича 8 сеї суми між пішими вгадану висше по
зицію для братських послів, що їхали через Любин на сойн до Варшава, 
надто эа подарунки для вс. Ружицьвого і його слуг: ва 2 воберцї —
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Часто довідуемо ся про поїздки братчиків до Явзівця з на
годи долагоджувана ріжнвх справ брадтва. Спір Гавриїла Лян- 
їіша і Михайла Алвізія відкладають братчики дня 7 липня 
1641 р. до »в’їзду в Явлівдя“ і приїзду Мадзаракія. Ті брат
чики, що туда їхали, брали нераз гроші з церковної каси для 
виміни1). Реєстр 8 дня 7 липня 1647 р. записує суми, які в тій 
діли взяли 8 собою до Язлівця Теодор Яневич, Матияш Федо
рович і Мадзаракій* 2). В літі 1650 р. користають братчики гнова 
8 поїздки деяких з них до Язлівця і дають їм при сїй нагодї 
церковну суму 80Л0Т0ВИХ талярів 3897 для виміни3). Звідси 
знаємо, що туда виївджали Василь Григорович, Стефан Несто- 
рович і Мадзаракій.

Як велике вначіне мали ярмарки в економічних відносинах 
братчиків, нотують нам і сесийиі протоколи брадтва. Реєстр 
з дня 9 цвітня 1638 р. називає Слезку чоловіком сносібним, 
що їздить по ярмарках4). Блєкцію в 1644 р. відложили брат-

з.' 66, 8» перський килин — з. 24, ва шкіру сафіяну — 8. 6. За шов
ковий мішок, в котрий вложено черв. 100, — з. 7, при чім фіґурують 
ще инші позиції готовими грішми.

*) Яв звісно в Польщі при валиві її чужою монетою і дешевіпю 
вартостп польського волотого виміна гроший становила спеціальну га
лузь торговлї. Акти брацтва вазначують принагідно упадок цїан монети, 
зиски і страти братчиків при виміні гроший особливо в Язлівци.

2) Яневичу дали братчики левкових талярів штук 1000, котрі від
міняли ся по гр. 8 1/*, а „метлєрови* з. 1, чинить 8. 2716, гр. 20. Дру
гий мішок також в левкових талярах, в котрій було штук 810 по гр. 81, 
равом в. 2187, дали в опіку Федоровичу. Третий мішок старими таля
рами, в котрім було талярів цілих штук 1300 по гр. 91, разом 8. 3943 
гр. 10, віддали до рук Мадзаракія. Вся сума, яку тоді сі братчики взяли
з собою до Язлівця „на пожиточок церкві*, в переведеню на польські 
волоті виносила поважну цифру 8. 8847 (Арх. Ю. 3. Р . ч. 1, т. XI, 
с. 701).

3) Сю суму одержали братчики „8 ратуша“ в рук Вахльовича, лік
відуючи своі попередні рахунки 8 райцямн, які порахували іи золото- 
ввй таляр по гр. 54, „через що шкоду до першої шкоди ще більшу учи
нили*. Рай ці віддали сей довг дня 1 липня 1650 р. уже по вниженю 
ціни одного еолотового таляра ва гр. 39 „ведлугъ унѣвѳрсалу“, тому 
шкоди було на одній штуці по гр. 15. З тої суми дали братчики В. Гри
горовичу „для уданя, аби вийти, як найліпше* штук 787, котрі віддав 
без пожитку назад, приїхавши 8 Язлівця. Мадзаракій взяв волотових 
штук 2000, 8 котрвх показав пожитку волотових талярів 100. З С. Не* 
сторовичоа, що взяв штук 1110, мало брацтво осібні рахунки (ibid. с. 
701—702).

’) А рі. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 134.
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чнкя ах на день 14 жовтня, а одною 8 причин було се, що 
брата ріжно по ярмарках розїхали ся в місяцях липни, серпня 
і вересня і аж тепер повїзджали ся1). Термін „в дорозі“ або 
„брата, котрих дома на сей час нема“ став сталою рубрикою 
в актах брацтва 8 другої і початку третої четвертини XVII ст. 
для оправдана тих братчиків, що не могли бути на сесіях за
для виїзду зі Львова. На сесії дня 12 січня 1634 р. помина
ючи тих, що не прийшли мимо присутности у Львові, до тих, 
котрих „дома нема“, належать: Михайло Алвізий, їеоріій Тео- 
дозович, Кира Дмитрович, Димитрий Гардзїй і Янїй Савелович8). 
Реєстр з великодного вівтірка 1634 р. нотує пять імен таких 
братчиків, що були я в дорозі “ : Михайло Алвізий, Кира Дмит
рович, Павел Лавришевич, Димитрий Гардзїй і Демян Подян- 
ський3). Така неприсутність деяких братчпків у Львові тревала 
нераз через довший час, по кілька місяців. Мих. Алвізія не 
було на сесії задля виїзду зі Львова уже дня 15 грудня 1633 р., 
на сесії дня 12 січня 1634 р. його теж нема, з тої причини на 
сесії 15 марта4) його внова нема, а так само на сесії у вели- 
кодний вівторок того року. Такі звістки вказують, що принаймні 
в наведенім часі його стало не було у Львові очевидно вадля 
виїзду в торговельних справах. Куди братчики виЇ8Джалн, се пред
ставляє нам гарно крім висше сказаного реєстр з дня 7 вересня 
1656 р. В рубриці' неприсутних на сесії він нотує: „п. Семен 
Лавришевич —  в Люблинї, п. Теодор Яневич —  в Канчузї, п. 
Несторович —  в Волосїх, п. Теодовий — на Україні'“. Крім 
них неприсутні на сесії були Корендович, Леонови ч і Іван Гри
горович5). Порівнуючи сей реєстр 8 иншими видно, що деякі 
братчики часто виїздили до тих самих торговельних центрів. 
Семен Лавришевич був принаймні два рази в Люблинї в літі 
і з початком осени 1656 р. З тої причини не було його на 
сесії дня 15 липня6), натомість на сесії дня 10 серпня він вже 
з’явив ся, але 8 початком вересня був внова в Люблинї, куда 
вибрав ся очевидно другим раэон. Стефан Несторович заното
ваний вже в протоколі з дня 1S мая 1656 р. як неприсутний 
з додатком „в дорозі“. Так само записаний він на місячних се
сіях з дня 13 липня, 10 серпня, 7 вересня, 5 жовтня, 2 па
долиста, ЗО падолиста, а прийшов доперва на сесію 28 грудня

*) Ibid. с. 147. 2) Ibid. с. 102. ») Ibid. с. 103.
*) Сесія в лютім була вілложеоа (ibid. с. 102).
5) Ibid. с. 198. 6) Ibid. с. 196.
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(1656 р .)1). Таким чином не було його у Львові вісім2) міся
ців, отже більшу частину року. Реєстр з 7 вересня вказує 
на побут його в тім часі в Волощині'. Знаний нам реєстр 
з 1650 р. згадує теж про його зносини з Волощиною, видно 
там був головний терен його торговельних траксакцій.

З якими купцями і містами торгували инші братчики, се 
пізнали ми вже висше, а тепер для ліпшого перегляду подамо 
лише реасумпцію поиередних звісток. Як Львів був осередком 
торговлі межи сходом і заходом, так і братчики в торговельних 
справах виступають як посередники торговлі межи купцями 
і торговельними центрами західними і східними. Іван Білдага 
на переломі XVI і XVII ст. входить в трансакції з одної сторони 
8 краківськими купцями, а з другої з міщанами в Баменцп і Ясах. 
Сенько Луцький має рахунки з Жидами в Бракові і жителями 
Люблина. Хома Бабич удержує зносини з міщанами краківськими 
і каменецькими. Григорий Романович веде торговлю на Волини і По
ділю, куди посилає свої товари в другій четвертині ХѴП ст. Гавриїл 
Лянїіш знає дорогу з Царгороду до Люблина і Варшави, Стрі
лецькі бувають теж в Туреччині, Волощині, Люблннї і Варшаві, 
Лаврвшевичі заїзажають аж до їданська і т. д. Все те оче
видно не виключає трансакцій инших нам незнаних. Трапля- 
ють ся поїздки братчиків до Вильна, Биїва, навіть в Москов
щину, але рідко і переважно в справах брацтва, а не торго
вельних. Торговлю ведуть братчики передовсім у внутрішнім 
обороті, а лише рідко обчислена она на 8аграничний експорт. Бра
ма рі на переломі XVI і ХѴП ст. економічно були за слабі, 
щоби вести бѳзпосередно торговлю на більшу скалю з далеким 
сходом або західними містами. Вони торгують всвкини „крам
ними річами“, а навіть з краківськими і иншими купцями укла
дають часто тут на місци трансакції, видно вони сюда їм дово
зили товар. Поза Львовом торговельні зносини братчиків сяга
ють на заході' особливо по Ярослав, на північнім заході по Люб- 
лин, а по части і їданськ, на північнім сході вони розтягають * *)

М Арі. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 195— 200.
*) На сесії дня 28 грудня 1656 р. заплатив він по словам реєстру 

залеглу складку лише ва пять місяців, але се мусить бути ошибка пи
саря, бо рівпочасно висоту складки овначує реєстр на 24 грощий, а мі
сячно виносила она по 3 гр., отже була заплачена ва 8 місяців. З син 
годить ся' число місяців від мая до грудня включно, в яких на сесіях 
його не було.
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ся на Волинь і Поділе, особливо на міста Бар і Каменець, а на 
полудневій сході онн сягають но Волощину і по части саму Ту
реччину. На сім теренї виступають братчики передовсїв в він
цем першої і в другій четвертині ХУП ст. Найбільше оживлені 
їх  трансакції в тім часі слїдні на знаних нам ярмарках, куда 
вони тав часто їдуть, а виміна товарів на сих місцевих ринках 
становить головно зміст їх торговельних зносин. В безнастан
них поїздках на торги проявляють вони велику енергію і на
слідком неї деякі з них доходять до великої заможностп. Сама 
термінольогія радецьвих актів відріжняе їх  від братчиків на пе
реломі XVI і ХѴП ст. Коли тут фіїурують вони часто під наз
вою „крамар0, а лише рідко під іменин „купець“, то в актах 
з полов. ХУП ст. звичайним терміном для них в „міщанин 
і купець львівський“. В тестаментах брачивів з другого періоду 
бачимо далеко більшу заможність ніж в інвентарях крамарів 
з иопередної доби, хоч навіть візмемо під увагу здешевіне 
гроша в пізнїйших часах. При тім в маєткових відносинах по
одиноких братчиків заходили ріжницї нераз вначні.

Як ілюстрацію менше заможних братчиків з другої чет
вертини ХУП ст. подано тестамеят1) Пелягії Лукіянової з 1628 р., 
вдови по братчику Лукіянї Василевичу. Між даровнзнами на по
божні цїди відказує она великий ліхтар, що висить посередині 
кімнати, до братської церкви, а ложочку срібну вручену до чер
ниць на Тарнавцї (на нинішнім жоввівськін передмістю). яПану 
Константому“ до Каменця на церков до св. Юрія вл. 20. До св. 
Параскеви на краківськім передмістю у Львові відвавує вл. 5 0  
і їузиків три перлових на воздушов. Священикам по всіх церк
вах (очевидно львівських) по копі на сорокоусти. До св. Ілиї 
епітрахиль оден. До Чесного Хреста теж епітрахиль оден. До 
місточка Пробужного під Камінцем до церкви зл. 5. На иншін 
місци поручає она віддати два старі полумиски до церкви до 
Добротвора, де „Демянової сестра“. Відтак слідує поділ маєтку 
поміж діти. Дочці Касі тестаторка уже дала достаточну виправу 
і віна зл. 300, манелї і ланцушок. А що її позичило ся було 
вл. 100, то она одержала від небощива свого вітця і тих но 
треба її випоминати. Другій дочці Ганусї весь посаг уже гото
вий, лише треба дати її деякі дорогоцїнности, постіль і віна *)

*) В КНИ8Ї тестанентів (Львів, наГіст. Арх. Testamente, т. 6, с. 
108—112) він неречеркнений, набуть тестаторка його відкликала, нино 
сього він кидає світло на її матеріальні відносини.
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8Л. 300. Манелї уже вэяла і ланцушок, котрий є більший і тому 
мав за нього доплатити. Марусі', молодшій дочці, треба дати 
конечно таку виправу, як і двом поиереднвм дочкам, стільки 
віна і одїжи. Мав вона одержати два паски срібні і по два пер- 
стені волоті, постіль і ландушок. А що небощив отець дарував 
її на ланцушву 5 червоних і перли на нитках, того не треба 
її рахувати в посаг. Сі дві дочки Гануся і Маруся мають ама- 
нати свої по вітцївськім реестру, про котрий оба сини знають. 
Опікунами Ганусі і Марусі навначув тестаторка Лянїіша і Гри- 
гория Романовича, свого шваїра. Они мають бути у своєї се
стри, котра віддала ся за Павла Лавришевича. Про своїх двох 
синів, Лукаша і Андрея, котрі „працею своєю хліба здобували“, 
тестарка згадує лише загально Они мають при собі гроші своі, 
а не вітцївські, а навіть з своїх гроший справляють собі одіж, 
їм належать ся такі самі частини яв і дочкам. А що понадто 
лишило би ся мають всі діти рівно ділити ся так річами ру
хомими як і нерухомими. З дібр тестаторки треба винадгоро- 
дити стару служницю, заплатити кухарці за півтора року, дати 
мамці решти ед. 2, звернути Федьковій з Димитровиць зл. 19, 
котрі дала до схованя, віддати Гавриїхови Ляніішови позичених 
гроший зл. 62 і вирівнати кілька инших залеглостий.

Більшу заможність бачимо в тестаментах Михайла Алвізія, 
Гаврнїла Лянїіша, Стефана Ляшковського і Василя Григоровича. 
Не всі вони дають нам докладний образ маєткового стану до
тичних братчиків, деякі говорять лише загально про поділ ма
єтку рухомого і нерухомого. В тестаментї Алвізія з дня 25 мая 
1645 р .1) зазначено, що він дав своє завіщане потверджене 
його власною печаткою присяжним лавникам в присутности 
братського священика Самуїла їілввдча. Тестамент згадує лише 
про каменицю Алвізія на Руській улици і знані нам вже його 
рахунки з барськими Жидами, котрі винні йому дві суми разом 
2360 талярів левкових. їх  відступає він свому синова Андреєви, 
а також дає йому золотий ланцух з золотим дукатом вартости 
100 зл. Третий мембран на суму 330 талярів цісарських від
ступає своїй дочці Теодорі, жінці Криштофа Мадзаракія. Маєток 
Михайла Алвізія був одначе далеко більший, ніж з сих натяків *)

*) Testamenta, т. 8, с. 143—146. Порів. Ловінского Patrycyat, 
с. 325. Крім синів Миколая і Андрея і дочки Теодори, згаданих у Ло
вінского, мав Мих. Алвізпй ще дочку Анну, що померла „в літах не
дозріла“. (Арх. Ю. Р. ч. І, т. XI, с. 350).
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дуката можна. Спадок, який припадав 8 алвівівських дібр на 
поиершого в малолїтности Івана Алвізовича, сина Миколая, 
а внука Михайла виносив врік дорогоцїпностий, одіжи і других 
принахежностий поважну суку эл. 992В, гр. 10 * і).

Як тестаиент Михайла Алвівія тав і Гавриїла Лянїіша 
8 1648 р. не представляє най цілого маєткового стану тестатора. 
Особливо дав себе відчувати брак готових сук, які припали його 
дітей. Вони зазначені лише загально. Як спадкоємці врік жінки 
Лянїіша фіїурують чотири його дочки і син Марціян2). Жінці при
знав тестатор по установі кіста Львова трету частину всіх своїх 
дібр рухомих і нерухомих. Деякі діти вже В8ЯЛИ своі частини,

*) Acta Consul. т. 54, с. 9 6 0 -9 6 5 . Миколай Алвізиб був одру
жений в Мариною Лявґішіввою, що по сперти свого першого мужа вийшла 
другий раз за Захария Шицїка Залвского, виленського лавника, а від
так третий раз га Альберта Ґославского. Опікуном її сина в першого 
подружа був Гавриіл Лянґіш, що завідував його спадкои з алвівівських 
дібр. В 1650 р. Марина Лявґішівна і її перший иуж вкітують свою ма
тір і тещу Пеляґію Леськівну, вдову по Гавриїлу Лянґішу, з одержана 
повисшої супи.

*) Testam enta, т. 8,' с. 334—338. В тестанентї сім вгадують ся 
лише дві дочки Лянґіша, що посвятили ся чернечому житю, Еандида 
і Олїмпіяда, і дві инші Варвара і Олена. Крім них були ще три, 8 ко
трих одна померла дівчиною, друга, Зофія, вийшла ва виленського міща
нина Прокопа Дорофієвича (Арі. Ю. 3. Р. ч. І, т. XII, Проток, с. 22)
і трета вже вгадана Марина, яка в момент писана тестаменту ще жила,
але видно вже була вивінована, коли про її частини нема бесіди. При 
тім треба справити подружі звязи сих дочок наведених у Лозінского 
(Patrycyat, с. 322) о стілько, що не Олена Лянґішівна була видана за 
Миколая Алвівія (порів. ibid. с. 325), а Марина за Ґославского, лише 
та сама остання виходила ва обох, як ва першого і третого мужа. Не
потрібно поправляв теж сей автор Шараневича (ibid. с. 322, прим. 3), 
що дочка Лянїіша, котрої портрет правдоподібно доховав ся в мувею 
Ставропіііяльного Інститута, не могла бути Варвара, бо портрет сей має 
представляти Лявґішівну, що померла в цвіті віку не півнїише як в кін
цем цввітня 1635 р., а Варвара Лянґішівна вгадує ся ще як жива в те- 
стаментї Пеляґії Лянґішевої 8 1661 р. Річ в тім, що Лянґіш мав дві 
дочки на імя Варвари. Перша в них уроджена в жінки Лянґіша теж на 
іия Варвара умерла в молодости, а братський реєстр в дня 25 цвітня 
1635 р. ваписуе дар Гавриїла Лянґіша до братської церкви при сїй на
годі'. (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 350—351). Друга Варвара Лянґі- 

-шівна згадує ся в тестанентї Гавриїла Лянґіша 8 1648 р. але як матїр 
її виступає Пеляґія Лянґішева названа Александровою. В вгаданім у Ло- 
зінського тестаментї Пеляґії Ляиґішевої 8 1661 р. (Patrycyat, с. 323) 
виступав теж ся друга Варвара Лянґішівна. Тим самим погляд Шаране
вича що до самого імени Лянґішівної, котрої смерть ванотована під 1635 р. 
оправданий. Натомість здогад що до самого сього портрету остає гі
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акини повинні бути 8&догод єні. До тих, що 8 нерухомого ма- 
бтку ще нікого не дістали, належить дочка Олімпіада, що по
сватала са релігійному жити». Родичі дають її у вічність каме- 
ницю при Руській улнци, в котрій тепер сані на заді жешка- 
ють, з виїмком нередного склепу того що „під сходами“, котрий 
дла себе задержують, але другий склеп „в куті“ старий, що ви
став над пивничкою і над ним „імахи всі ак є до гори з пив
ничкою під склепом тин полишеним“ —  то все дарують Олім
піаді. Готовими грішми вже обі дочки черниці дістали своі суми, 
тому не мають належати до поділу двох других дочок, Олени 
і Варвари. Синови Марціанови в деяких рухомих річах вже 
„досить стало ca“, а з нерухомих дібр дарують йому родичі 
цілу каменицю Бевировичівську. Він одержує теж оден зі зга
даних вже фільварків тестатора, а другий дістають обі дочки 
черниці' Бандида і Олімпіада. Що до решти маєтку тестатор рагон 
з жінкою гастерігав собі ще акійсь час, нім спільно порадать 
са, полишаючи собі свободу вишити сей поділ. Тестамент сей, 
ак зазначено, далеко не представляв нам цілого маєтку Гавриїла 
Лянгіша. Його торговельні трансакції, купна камениць або їх 
частини і ріжні претенсії до них свідчать про його значнїйшу 
заможність. Дла своїх двох дочок був він в силі вибудувати 
„коштом немалим“ 1) осібний монастир в сусідстві каменицї Ми
хайла Алвізіа при Руській улици і постирали ся про його за
безпечене. Навіть уже з в вісток поданих в тестаментї видно, 
що мав він більше маєтку ніж поиередний тестатор Алвізий. 
З своїх нерухомих дібр Лянгіш був в жожности дати принаймні 
деакиж своїм дїтим по одній каменицї крім иншого спадку, 
а беручи за основу звичайний тоді поділ маєтку поміж діти на 
рівні частини таку сану рекомнензату в нерухомостах або го
товими грішми нусїли одержати всі діти. Після смерти Лянгіша 
(f 1648) вдова по ніж належала до найбільше ваможних жите
лів Львова, ак свідчить гнаний нам вже рахунок кеокваціі 
з 1656 р. В тестаментї евоїж з 1661 р. Пелагія Лянгішева ви
писує свою готівку і кредиторські суми — 18000 вл. трем 
своїм дочкам, Варварі і обом черницям, а брацтву крам навва-

потетичним. (Див. І8ид. Шараневичъ, Каталогъ Археодогнческо Библіо
графической выставки Ставроп. Инстит. ч. 74, с. 24). Крім дочок мав 
Лангіш вгаданого сина незнаного Лозінскоиу, котрий не міг відшукати 
в міськім Архиві тестаменту Лянґіша.

!) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 142—143.
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ний Бабичівським, з котрого дохід мав піти на оливу до лампи, 
що висить над гробок її муха1).

Докладнїйше ніж попередні зроблений тестамент Стефана 
Ляшковського 8 1650 р. Тестатор пращае ся з сим світом, за
являє бажане, щоби тіло його після смерти похоронено в мі
ській церкві, де „брацтво держав", напоиинає жінку і діти, 
щоби за його душу дали убогим милостиню, а відтак приступав 
до поділу маєтку. Жінці, що походила 8 Вірмен, тестатор при
знає трету частину свого маєтку так рухомого „в грошах, в зо
лоті, сріблі, шатах, перлах" і инших річах жіночих і знарядах, 
як і нерухомого, а при тім жадає від неї, щоби поза сим не 
домагала ся у дїтий жадної иншої виправи ані „четвертого 
гроша" по звичаю Вірмен. Діти дістають дві третини маєтку 
по рівній частині так вітцївських дібр як і материстих, котрі 
тестатор „увільнив“ (сплатив довги). Важний для нас виказ 
довгів, яві йому належали ся від инших осіб, як доказ, якими 
сумами він рогпоряджав. Тестатор заявляє, що не винен нікому 
нічого, за те деякі його довжники винні йому поважні суми. 
Криштоф Аведик Бернатович, старший вірменського права, і його 
брат Аведик винні йому левкових талярів 440. Ян Богданович 
гафтяр лев. т. 550. Миколай Палечка старих битих талярів 110. 
Від небощика Криштофа Івашковича і його жінки Бухновічив- 
ної має тестатор мембран на вл. 440, котрий то довг повинні 
віддати їх  наслїднини. У Шимона Стецькевича, старшого вір
менського, вл. 550. У Яна Ісаіовича лев. т. 300. Більші суми 
належать ся тестаторови від львівських Жидів. У Жидів міських 
має він зл. 2260, на котрі дав мембран до Ярослава Еиануїдови 
Їеорїевичови, свому сестрінцеви, разом з мембраной на Берна- 
товичів. У старших жидівських передміських зл. 4500, котрі 
мають заплатити незадовго на св. Мартина в році теперішнім 
(1650). У свого шваїра зл. 1200. Вкінци від Яна Богдановича 
гафтяра крім повисшої суми належлить ся тестаторови зл. 660. 
Син його Іван, вибираючи ся до Туреччини, взяв на дорогу 
100 червоних вл., котрі повернувши має поділити теж на три 
частини. Счисливши всі позиції, які Ляшковському належали ся 
від инших осіб, одержимо суму вл. 9730, талярів левкових 990, *)

*) Łoziński, Patrycyat, с. 323. В книгах тестаментів знайшли ми 
тестамент Пелаґії Лянґішевої списаний в часі її слабости 1651 р., але 
тут лише вагально сказано, що своє письменне вавіщане віддала вона до 
рук присяжних лавників. (Testam enta, т. 8, с. 619 — 620).

Вапжсхж Наук. Тож. іи. Шетеежжа т. СХУ, 5
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битих 120 і надто 100 нерв. зл. З огляду на вдешевіне золо
того поль. ся сума 8 полов. X VII ст. виносила значно меншу 
вартість ніж в початку або навіть вінця першої четвертини 
ХѴП ст., а в порівнаню 8 братчиками, що в рахунках коеква- 
ції з 1656 р. були зачислені до най8аможнїйших горожан мі
ста, може представляти нам тип середно заможних братчиків 
в тім часі. Крім сього Стефан Ляшковський полишив каменицю, 
від котрої в коеквації з 1656 р. платить його син Іван, а прав
доподібно і товари, як думати 8 записки коеквації „Ляшковська 
з крамом“. З дїтий тестатора крім сина згадує ся в тестаментї 
його дочка, ще дівчина, для котрих лишав він опікунами Криш- 
тофа Мадзаракія і Василя Григоровича1).

Лїпше економічно від Стефана Ляшвовського стояв Василь 
Григорович, що поминаючи деяких Греків в брацтві належав до 
найбільше заможних Русинів у Львові. Його рухомий маєток оці
нила комісія з 1656 на р. 70000 зл. Хоч ся цифра може бути 
прибільшена для наложеня більшої контрибуції, все таки она 
вказує на його богацтво. Самі братчики уважали його за маєт
ного. Коли в 1661 р. магістрат наложив на Русинів „даток до- 
нативв“ в сумі 3000 зл. братчики засівши на церковнім їрунтї 
самі ухвалили таксу, кілько хто має дати. На поодиноких жерт
водавців наложено від 10— 359 зл. Сю послїдну суму мали за
платити лише Стефан Несторович і Мадзаракій Криштофович, 
а поза ними трете місце займає Василь Григорович з датком 
240 ех., та ще потім для доповненя повисшої донативи між иншими 
наложили ще на нього зл. 10у). В своїм тестаментї з 1663 р .* * 8). 
Василь Григорович ділить свій маєток між жінку і четверо д ї
тий, двох синів і дві дочки, з котрих деякі дістали вже знач
ний спадок. Видаючи свою дочку Марину за Андрея Михайло
вича Алвізія, львівського міщанина, дав її  тестатор по своїй 
8Мозї „в золотї, в шатах, хустах“ і инших річах маєтку „plus 
m inus“ на 4000 зл., як диктує реєстр писаний його рукою. 
Надто справив її весїлє своїм коштом. Син Григорий одержав 
рівно з попередною дочкою тав в товарі як і готових гроших 
не більше як 4000 зл. З сеї суми, заробляючи собі і вступаючи 
в супружий стан, справив собі сам одіж і инші річи. Осібно 
тестатор не дав йому на се нічого крім срібного кубка варто-

*) Testamenta, т. 8, с. 558—567.
2) Арі. Юго-Зап. Рос. ч. І, т. XI, с. 216—218.
8) Testamenta, т. 5, с. 431—436.
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сти 35 зд. Лишають ся ще дочка Анаста8ія і син Іван. Вони 
мають з дібр тестатора дістати такі самі частини як і попередні 
діти. Жінці мав бути виділена трета частина тав 8 дібр рухомих 
яв і нерухомих, а тому що з тестатором через ціле житє його 
в згоді жила, дарує він її ще надто зл. 1000. Полишає ії теж 
дім на передмістю, котрий вільно її уживати або продати, а гроші 
обернути на свій пожиток. На своїх нерухомих добрах записує 
тестатор до братської церкви зл. 1000 і привначує річну про
візію від сеї суми по зл. вісім від ста для духовних міської 
церкви і монастиря св. Онуфрія, до „школи руської львівської 
братської, що є в місті, для мендиків (убогих школярів), аби 
учили ся“ і до шпиталя при монастири св. Онуфрія. Сею лега
ціею має завідувати брацтво при міській церкві. Тестатор зга
дує теж про свої купецькі довги, котрі він винен менше більше 
на 2000 зл. Осібно зазначує про довг 100 зл., який лишив ся 
при нїм по Маринї служебній. Сю суму по її волі треба від
дати на підмуроване церкви св. Миколая на краківськім перед
містю. Якомусь кравцеви, львівському міщанинови, винен теста
тор зл. 100. Янови Лїбері в Зубжи за огород вл. 26. Чиншу, 
котрий треба незадовго заплатити,изл. 50. Сї довги має жінка 
сплатити після смерти тестатора. Йому теж належать ся деякі 
суми, з котрих тестатор підносить лише свої претенсії до му
лярського цеху, який остав йому винен зл. 7. Крім сього цех 
має ввернути мулярські інструменти тестатора його жінцї і ви
рівняти инші рахунки. Бкінци тестатор згадує про своїх крев
них і записує їм 12 гривен.

Для оцінки маєткового становища тестатора найбільше ін 
тересні суми, які він привначує своїм дїтим. Числячи на кожду 
по 4000 зл. четверо їх дістало велику суму 16000 зл., не вчи- 
сляючи тут третини для жінки, лєіації для церкви і инших за
писнії. Діти, що взяли вже по 4000 зл., мали сї суми прнняти 
до рівного поділу мастку, значить тестатор полишає їм ще й ин- 
ший спадок. Все те в результаті ставляє його між заможнїйших 
патриціїв міста.

В тестаментах братчиків, їх інвентарях і записях сум вин
них брацтву стрічаємо часто їх дорогоцїнности, теж важний крі- 
терий їх заможности. Срібні позлотисті пояси, брамки і ковнїри 
перлові, срібні ложки, ножички, навіть сиінеги з власними бук
вами становлять амбіцію кождого крамаря чи иншого львівського 
жителя. Дівчата одержують в посаг золоті перстенї, манелї, лан- 
цушки з червоними золотими, перли на нитках, котрі носять на,
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шиї і т. д. В інвентарях братчиків на переломі X V I і ХѴП 
ст. стрічаємо їх принайми но кілька штук, а в деяких з них як 
Зофії Афендикової 8 1585 р. більшу скількість сих дорогоцїн- 
ностий навіть хустки з золотими форботами. Братський реєстр 
з пол. ХѴП ст. нотує ріжні дорогоцїнности як вастави братчи
ків ва суми позпчувані в брацтві, котрі в часі звісного ограб- 
леня Львова забрав дня 2 жовтня 1648 р. Гієронїи Радвїйов- 
ський, ломжинський староста. Між ними фіїурують застави на
віть на вначнїйші суми, які вказують на заможність їх власти
телів як нпр.: Застав Андрея Стрілецького, львівського міща
нина, в короні перловій з золотими штуками і з рубінками 
і з ланцушкамн золотими, ланцух, в котрім червоних 50, ма- 
нелї золотих пар три, їузів_ молотих шість, ланцушків малих два, 
чепець перловий, срібла авпурського позлотистого і пасків пять 
позлотистих, всього срібла гривен 19, на котрий вастав пози
чило ся зл. 2748. Застав Їеорїія Гречина, львівського міщанина, 
пара ланцухів золотих, до того голота ложок нуздер дві, на 
котрий позичило ся зл. 1600. Застав Романа Стрілецького, 
срібло злотисте і незлотисте, на котрий позичило ся зл. 1100. 
В иншій рубриці фіїурують застави деколи близше неозначені 
на менші суми, а між ними: Застав Ференцової кушнїрки, на 
котрий позичило ся зл. 220. Застав Семена Лавришевича на 
червоних 120 —  зл. 720. Застав львівських передміщан —  по
зичило ся 8л. 217. Застав Драбика, львівського кушнїра, пози
чило ся зл. 110. Застав Матияша Федоровича —  ложки і по
яси —  зл. 200. Застав Ференца кравця —  дві обручки позло- 
тисті —  зл. 80 і) і т. д. В иншім реєстрі 8 полов. ХѴП ст* *•) 
занотований застав Теодора Яневича, скринка запечатана і куферок 
(сепетик) з золотом і перлами, на котрий братські шафарі позичили 
в 1646 р. високу суму зл. 4000, при чім роестр додає, що Яневич 
сю суму заплатив і застав відобрав (1647 р.)2). Андреєви Лу- 
кіяновичови позичили братчики готових гроший з каси ех. 200, 
на котрі положив він застав —  рядик з паноском з туркуси- 
ками злотистий3). Подібно записує реєстр инші позички, а м іх  
ними на застави звісні нам вже 8 попередного реєстру, що по
дає дорогоцїнности забрані Радвійовськии*).

*) А. Крыловскій, Львовскоѳ Схавропигіальноѳ Братство, Приложе
нія, ч. 65, с. 131— 132.

2) Арі. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 694. 3) Ibid. с. 698.
*•) Описи деяких заставників вказують на їх ідентичність, як до

будь заходять ріжницї що до суп на них позичуваних. Порів. ваставм
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В реєстрах сум винних брацтву міх Зого довхннками фі
гурують не лише братчики купці, але і ремісники. Ся друга 
верства відограла в брацтві теж визначну ролю особливо на пе
реломі XVI і ХНП ст. і длятого ми над нею тепер задержимо 
ся. В складках львівських Русинів з того часу передовсім в пе
редміських парафіях бачили ми часто імена як Роман пекар, 
Демко кравець, Тимко кушнір, Дмитер ріэник, Андрей швець, 
АндреЗ столяр, Еасиян слюсар, Григорий гарбар, Яцко римар, 
коморник, Гринько боднар, Іван тесля, Іван коваль1) і т. д. Бо
гато фіїурує між ними особливо шевців, кравців і кушнірів, 
рідше згадують ся такі імена яв ЛаврентиЗ маляр, Федько ма
ляр, Лесько золотник і инші1). Висше ми зазначили, що в де
яких випадках імя не в певним крітеривм занятя, одначе се від
носить ся лише до виїмків, а по правилу ремісник з імени таки 
дійсно своє ремісло виконує. Ті самі імена, що фііурують в сих 
складках, згадують ся подекуди в списі ремісників Русинів, 
котрих виключили або не приняли до цехів* і 2). До цеху коваль
ського, слюсарського, мечничого, котлярсьвого, іглярського, котрі 
становлять оден цех, не хотіли приняти Сенька коваля Ерасов- 
ського з краківського передмістя, Грвцька Тимовича коваля, 
Іванка коваля, Іванка слюсаря, Миколая слюсаря, Еасияна слю
саря, Юська мечника і Федора мечника, Васька мечника і ин- 
ших3). Порівнуючи сю протестацію 8 реєстром складок з самого

Андрея Стрілецького, Георгія Теодововича (Георгія Гречина) і Ференца 
кравця в обох списах. (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 698 — 699 і Кры
ловскій Львов. Ставр. Брат. ІІрилож. с. 131 — 132).

*) В реєстрі складок львівських Русинів 8 самого початку ХѴП 
ст. (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 28—34) ніж жертводавцями парафії 
св. Миколая занотовані такі сані імена, а крім вих Василий маляр і Ми- 
сько золотник. В парафії св. Параскевн сидить Хомка золотник, а в па
рафії св. Благовіщена Семион маляр.

*) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. X, ч. 206, с. 5 0 4 -5 0 8 .
а) Реєстр сих ремісників можемо в дечім доповнити і означити 

близше місце їх осідку іменами поміщеними в снисї вгаданих складок 
передміських парафій. В парафії св. Миколая ванотовані 4 ковалї, Яремко 
коваль, Іван коваль, Грицько і Захарко ковалї, крім того звідки инде 
гнані нам 2 ;  3 слюсарі, Нестор слюсар, Еасиян слюсар, Мисько і Ми- 
колай слюсарі; 5 мечників, Томило мечник, Стецько, Прокоп, Федько
і Васько мечники. В парафії св. Федора між иншими мешканцями має свій
дім Іван слюсар. В парафії св. Параскеви вгадані Іван коваль і другий
неввісного імени, Іван слюсар і Курило мечник. Реєстр сей одначе не
повний. Не стрічаємо тут ковалїв, слюсарів і мечників в парафії св. Бо- 
гоявления, Благовіщеня і Воскресения, а трудно припустити, щоби їх
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початку ХУП ст. видно, що ремісників Русинів особливо на 
передмістях було більше, чим сей реєстр їх нотує. Імена швець, 
кравець і подібні давав братський писар очевидно для відріж- 
леня від инших, а три іменах вже усталених такий додаток був 
часто злишний. Під сими останніми криють ся теж нераз ре
місники. Між жертводавцями парафії св. Миколая на краків
ськім передмістю фіїурують Григорий Тииоввч і Семион Кра- 
совслкий без близшого означеня з огляду на їх занятє. З наве
деної протестації видно, що се ковалі. В парафії св. Федора на 
тім передмістю між иншиии складку дали Семион Корунка і Ти
мотей Заруцьквй. В протестації они зачислені до тих, котрих 
не хотіли принятн до шевського цеху.

Так само вичисляе протестація инших Русинів виключених 
з цехів тав з міста осілих міщан як і з обох передмість га
лицького і краківського і підзамчан, що були під юрісдикцією 
львівського старости. До різничого цеху не хотіли приняти 
знаного нам вже Дмитра різника, Петра, Васька, Прокона і ви
щих. Не позваляють теж Русинам займати ся ткацьким ремі- 
слом і не допускають до пекарськаго цеху1). Так само не прий
мають Русинів до цеху стельмахівського, колодїївського, сто
лярського і боднарського, в котрих то цехах „звів ся нарід * і

тав цілком не було. Можливо, що криють ся вони під деякими близше 
НѲ8ВІСНИМИ іменами яв: Іван, Терехів зять, Федько, Неелів син, Васько 
на Приндусевіи 8 зятем, Радь Старий, Іван Левчишин і т. д.

‘) Русинів пекарів стрічаємо передовсім в парафії св. Богоявления 
на галицькім передмістю. Від пекарів, що мешкало в сій частині перед
містя, правдоподібно пішла назва нинїшної Пекарської улицї. В вгада
ній парафії між Русинами, властителями домів, фіґуруе 8 пекарів: Роман 
пекар, Сидор пекар, Дена пекар, Ілияш, Степько, Лавриш, Юсько і Ярош 
пекарі. Надто в навинім домі мешкав Козьма пекар. (Арх. Ю. 3. Р. ч. 
І , т. X I, с. 28—29). З огляду на імена що до свого занятя близше не- 
означені реєстр сей неповний. В тій самій складці з самого початку 
ХѴП ст. в парафії св. Миколая взяли участь Сайкова пекарка і Мисько 
пекар Нагорний (ibid. с. 29). В парафії св. Благовіщеня живуть Ференд
і Васько пекарі, а на ившім місци як репрезентант сеї парафії виступав 
Стефан пекар (ibid. с. 33— 34). В парафії св. ІІараскеви фіґуруе їх 5, 
Лаба пекар, Олекса пекар, Лесько і Іван коморники пекарі, Онисько 
пекар (ibid. с. 32). З ткачів в ваведеній протестації вгадує ся лише 
Филип на Голоску, що мав дім на Замарстинові, куда райцї наслали 
ткачів католиків, котрі в пеприсутности властителя дому і його жінки 
відбили комору, вилупали скриню і вабрали „хусти і полотна і прядиво 
Його власне і людське", а навіть його гроші і варстат в роботою (ibid. т. 
X, с. 505). В парафії св. Параскеви згадують ся Овисько і Андрей 
ткачі (ibid. т. XI, с. 32).
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руський“ 1). А навіть до тих цехів, в котрих від стародавних 
часів були Русини ик кравецькій, гарбарсьвін, поворовнпчім, 
гребенничіи* і 2) І ИНШИХ, Русинів не хочуть ирибмати. З цеху 80- 
лотничого і малярського вигнали крім инших вгаданого вже 
Лавриша маляра. З цеху кравецького з міщан прогнали на ста
рість підступом братчика Дмитра Красовського і напали на дім 
його зятя Якима кравця. Протестація наводить теж Русинів 
кравців передміщан, котрих не хотіли приняти де того цеху 
і згадує про кравецьку челядь, кравців і кравчиків народа ру
ського, котрі терпіли ріжні кари зі сторони католиків і магі
страту за то, що не хотіли ходити до костела.

Такі звістки про Русинѣ ремісників з нагоди боротьби 
з магістратом маємо і в инших актах братських і радецьких 
8 XVI і ХѴП ст. Для нас вони о стільки важні, що представ
ляють нам те середовище, 8 якого походила реміснича верства 
в брацтві. Русини ремісники не лише з самого міста, але і пе- 
редміщани вступають до брацтва особливо ві зростом значіня 
його дїяльности при самім кінци XVI і на початку ХѴП ст. 
Братчики часто самі називають себе ремісниками. Під таким 
іменим виступають они в листі до патріярха Теолїпта з дня 28 
м?я 1586 р. Братчики питають ся його між иншим, чи годить ся 
„христіянамъ миряномъ ремѳсником“ у дни праздничні сходити 
ся?3). В листі' до єпископа їедеона Балабана з кінця XVI ст. 
Оратчики в однім місци пишуть: „Мп люде цехові, рушають нас 
по цехах“ 4). Влучно схарактеризував склад брацтва на переломі

х) Реєстр складок львівських Русинів свідчить теж про налу скіль- 
кість сих ремісників поніж ниви в порівнаню в иншиив означеними іме
нами. В парафії св. Мнколая записані 3 столярі, Андрей, Василий
і Лесько столяр. В парафії св. Федора мешкають Яцко і Іван теслї,
а до коморників сеї парафії належить Яцко столяр. В парафії св. Па- 
раскеви фііурує знаний нам Грицько боднар і 2 те слів, Ярелка і Іван. 
В парафії св. Благовішеня в навинім домі мешкав Ілько тесля, а до „по- 
спольства“ парафії св. Воскресения належить Федько токар.

*) 3 кравцїв в парафії св. Богоявления в домах наєивих сидять 
Грицько Городецький, кравець і Делко кравець. В парафії св. Миколая 
занотовано їх 10, а надто сюда належить Миколай Добрянський, в па
рафії св. Федора 7, в парафії св. Параскеви 3, в парафіях св. Благові
шеня і св. Воскресения по одному. З гарбарів в парафії св. Богоявле
ния фіґурує 2, Ярош гарбар і Васько гарбар, в парафії св. Федора 6, 
вчисляючи тут і Івана Рачинського гнаного г свого занята звідки инде 
(Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 31 і 34). З гребенників звісні нам Андрей 
гребеник і Симеон гребеник в парафії св. Богоявления (ibid. с. 29).

ä) Mon. Confr. І, ч. ч. 88, с. 140. 4) Ibid. ч. 266, с. 423.
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XVI і ХѴП ст. його член Гавриїл Доротеєвич. В 1601 р. він 
погордив братський судом і скавав: „Хтож мене хан в брацтві 
■має судити, шевці, кравці, кушнїрі?“ 1). Сї загальні звістки мо- 
жено доповнити іненани з братських катальоїів і радецьких 
тіктів. Катальої з 1586 р. не означує близше занята братчи
ків* 2), одначе і поміж членами тут поміщенини були ремісники. 
Дмитро Красовський був кравцем, Лука Григориєвич Губа куш- 
ні'рем3), Юрко і Іван Рогатинцї сідлярами. Поминаючи імена 
нам близше незвісні побіч крамарів процент ремісників в брацтві 
був значний, як се видно з инших реєстрів на переломі XVI 
і ХѴП ст. Між членами, що вписали ся до брацтва в 1591 р., 
виступають Павел Михайлович кушнір, Александер Стефанович 
сафіяник, Филип Теодорович маляр. На 14 нових членів 
в 1597 р. половина була ремісниками, jik думати з їх імен*. 
Прокоп Григориєвач мечник, Стефан Йоанович коваль, Юлій 
Барпович кушнір, Йоан Йоанович фарбір, Павел Василиєвич 
кравець, Василий Остафиєвич кравець, Олексей Барпович куш
нір4). В катальозї з 1601 р., що містить спис членів почавши 
від 1586 р., крім ремісників вже вичислених фіїурує Максим 
кравець і Федор Драбик з краківського передмістя, котрого ра- 
децький акт з 1609 р. навиває кушнїрем5 6). Подібно принагідно 
довідуемо ся, що Гієронїм (Ярош) Сапричка був кравцем8). Ду
к ат  Бартникович і Миколай Добрянський виступають в 1601 р. 
як репрезентанти Русинів 8 кравецького цеху7) і т. д. Все те 
вказує, що тих ремісників було в брацтві більше, ніж на основі 
самих актів брацтва думати можна.

В актах брацтва з другої четвертини ХѴП ст. рідше стрі
чає імена братчиків з означенєм їх занятя, нїж в попереднім 
періоді. В катальозї з 1633 р. фіїуруе лише одно таке імя Фе- 
ренц Андреіович маляр, одначе при иншій нагоді довідуємо ся, 
що Василий Стефанович був кравцем, а Павел Суйка кушнї-

*) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 92.
2) Крыловскій, Львовское Ставронвгіальное Братство, Приложенія,

ч. І. Ііорів. Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XQ, Приток, с. 4.
*) Так названий він вже після своєї смерти в радецькіи акті 

в 1608 р. (Acta Consul. т. 22, с, 390—391. Порів. ibid. під 1588 р. 
т. 12 с. 1265).

4) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. ХП, Проток, с. 5.
5.) Acta Consul. т. 22, с. 967—968.
6) Ibid. під 1583 р. т. 11, с. 1180—82.
7) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. X, ч. 207, с. 508.
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реа1). Сюда належать згадані в сїм катальозї МиколаЗ Добрян- 
ський і оба Зого зятї Ференци, кравець (Дашкевич) і кушнір 
(Ониськович)2). Згаданий в сім катальозї ГІавед Вороцовський 
виступав в рахунках коеквації з 1656 р. з назвою кушнір. 
В реєстрі з 1647 р. на 20 списаних інен між братчиками куп
цями занотовані Федор кравець і Яцко кравець. Крім сього фі- 
їуруе тут Павел Вороцовський, що в катальозї 8 1656 р. р е 
презентує братчиків ремісників. Не всї братчики в сім списі 
звісні нам по своїм занятю, одначе вже наведені імена свід
чать, що навіть в половвнї ХУП ст., коли брацтво стає това
риством заможних купців, ремісники в нїм не переводили ся.

Цехове жите сих ремісників поза гвіснимп релігійними пере- 
слїдованяии львівських Русинів і виключуванями їх з офіціаль
них ремісничих товариств дуже мало знане. Цехова організація 
загалом мало розроблена, а матеріал до львівських цехів ще не 
зібраний в достаточній скідькости. Про предмети ремісничого 
вибору і артистичного промислу8) львівських Русинів посідаємо 
лише припадкові‘звістки. З них видно, що ремісники Русини 
стояли загалом на висоті тодїшної о пінії Львова, що займав 
перше місце що до роевою ремісла й промислу на нашій тері- 
торії і був названий sem inarium  m echanicorum 4 5). Звісні в своєї 
дїльности в брацтві Юрко і Іван Рогатинцї були знаменитими 
сідлярами. Се признав їм навіть сам магістрат в їх процесі' 
з сїдлярськвн цехом в 1585 р. Звідси довідуємо ся, що вони 
виробляли не лише сїдла козацькі, але і італійські, німецькі, 
арабські, турецькі, адзямські і инші, сагайдаки гафтовані і про
сті. До Львова ввели вони навіть новий рід сїдлярських виробів 
„козацьким строєм“ незвісний до тепер львівським сідлярам6 *).

4) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 94—95.
*) Ibid. о. 391. ІІорів. тесіамент Добрянського. (Testam enta, т. 7, 

с. 479—488).
s) Особливо в працях В. Ловінского, Бостля і инших. (Див. літе

ратуру до артистичної творчостя в українських вемлях XIV—ХѴШ ст. 
в Історії Україня-Руси М. Грушевського, т. VI, ч. II, примітка 8, с. 
619—620, а в новіпшої літератури W. Łoziński Zlotnictwo lwowskie, 
Biblioteka Lwowska, т. 15— 17).

4) Грушевськпй op. c. c. 132 і далі.
5) Сей процес цікавий так що до обставин, серед яких Рогатиицї

буди приняті до сїдлярського цеху, як і що до становища магістрату
до них, тому ми згадаємо про нього. Переселивши ся 8 Рогатина до 
Львова Рогатинцї осіли на ІІідзамчу (suburbani castrenses) і стали ви
робляти козацькі сїдла, сагайдаки і инші сідлярські предмети вамітиі
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Братський реєстр з самого початку ХѴП ст. записує порахунки,

своєю рідкою формою і новим способом роботи. Два літа перед проце
сом львівський староста упімнув їх, щоби вступили до цеху, коли хотять 
виконувати ремісло. Тоді Рогатинцї віднесли ся до сїдлярських майстрів 
і зажадали місця поміж ними. Цехмістри спитали ся насамперед про 
їх родовід і предложений ними документ увнали за важний. Потім за
жадали від них доказу, де вони научили ся ремісла. Рогатинцї відповіли, 
що они не були вишколені в варстатї, лише власною пильністю набули 
се знане. Най цехмістри вишлють якого майстра, а сей переконає ся про 
їх здібности. Тоді* цехмістри приняли їх до цеху і казали їм заплатити 
вступного (sprawne) 10 зл. угорських і 2 зл. поль. на пропите, а на 
оборону міста в цеху дати подвійне оруже для двох осіб. Вони подали 
їм руку і тим самим по словам Рогатинцїв допустили їх до всїх добро- 
дїйств цеху, даючи їм можність виконувати ремісло, держати в своїм 
варстатї товаришів і учеників навіть Русинів(!) і визволюватиїх по пра
вилам цеху. Радецькпй акт згадує теж про пробний предмет, який Ро
гатинцї зробили в присутности майстрів сїдлярського цеху. В середині* 
роботи позичили вони 8 цехової скринки на викінчене сього предмету 5 
зл. і виконали „твір подвійний новий“ дотепер в цеху незнаний „строєм 
козацьким“. Сей пробний предмет всї членя цеху приняли без жадного 
закиду. Коли одначе Рогатинцї стали виробляти не лише ковацькі сїдла, 
але і инші сїдлярські вироби, цех заперечив їм права до сього, жада
ючи, щоби вони 8адоволили ся лише новим родом виробів. Рогатипцї 
видно робили сильну конкуренцію сїдлярським майстрам, котрі заняли 
супротив них неприязне становище в додатку ще 8 релїґійних мотивів. 
Задля сього прийшло до процесу перед радецьким урядом. Рогатинцї 
васкаржпли цех, представивши повисшу справу. ГІредставителї цеху зая
вили, що Рогатинцї грецької релігії і, якби они лишили ся в цеху, то 
се було би новиною і нарушенем привілеїв майстрів католиків. Згадали 
теж, що Рогатипцї не мають документу від майстра на укінчене ремі
сла, задля чого товариші сїдлярського ремісла загрозили страйком з вар- 
статів, коли таких приймають до цеху. Магістрат, розбираючи сю справу, 
станув по стороні* Рогатинцїв, опираючись на королівськім декреті 
8 1580 р., котрий наказував приймати передміщан до цехів особливо 
тих, що ввели до міста новий рід ремісла. Брак документу по думці ма
гістрату не е жадною перешкодою в принятю до цеху, бо ся постанова 
має на цілу недопустити до цеху недосвідчених майстрів, а се не від
носить ся до Рогатинцїв, котрі доказали, що є спосібяими і знаменитими 
сідлярами. Инші сїдлярі повинні від них учити ся ремісла. Так само ре
лігія Рогатинцїв не може бути перешкодою для них, бо і деякі инші 
цехи терплять (patiantur!) Русинів поміж собою. Згадавши про поста
нову цехмістрів, котрі приняли вже були Рогатинцїв до цеху і тим са
мим суперечать собі, магістрат накавав їх зачислити до цеху. (Acta 
Consul. т. 12, с. 131 — 136). Така ухвала магістрату, як здавало би ся, 
представляє в иншім світлі* знані дотепер в літературі упослїдженя Ру
синів у Львові як пересадні. Ирецїпь сам магістрат станув в обороні 
Русинів. Треба одначе памятати, що декрет сей в справі Рогатинцїв
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які вони післали до Варшави: 2 сідла по ЗО зл. і сагайдак 
„зі всім“ 8а ЗО зл.1).

Принагідно довідуемо ся теж про вироби Русинів кравців 
і кушнірів. Своею роботою могли вони вдоволити і найвибагли- 
війшого шляхтича. У Якима кравця, що мешкав на Руській 
улици, полагоджувала навіть свої кравецькі орудки княжна Ма- 
руша Збаразька, сестра брацдавського воєводи. В часі нападу 
кравців католиків і радецьких слуг на дім сього Якима забрали 
они шалі, злотоглави, атласові, китайчані, шляхоцькі і пошар
пали річи згаданої княжни2).

Львівські кушнїрі мали теж вироблену опінїю на україн
ській теріторії3). В 1586 р. кн. Константин Острозький через

в 1585 р. в лише одним епізодом процесу, що вів ся був довший час. 
Дальші стадії сього процесу потверджують як раз все те, що знаємо про 
становище Русинів у Львові. Принаймні* при самім кінци XVI ст. магі
страт виступив в тій самій справі против Рогатипцїв. В 1593 р. возьний 
доручув візване ві сторони Рогатннцїв, одначе не лише сїдлярським цех
містрам, але і лавникам, котрих Рогатинцї повивають до королівського 
суду за те, що вони станули по стороні цеху і навіть не допустили їх 
апеляції до короля. (Львів, бернар. Арх. Acta Castr. Leopol. т. 348, с. 
1159—1160). Та сама справа звісна нам 8 декрету Жиґмонта ПІ в 1600
р. , що відповідає на скаргу Рогатинцїв против магістрату і цеху. З неї 
видно, що магістрат позволяв Рогатинцям держати лише учеників і то
варишів католиків, а забороняв принимати до варстату Русинів, навіть 
власних синів. На сім становищи стануло теж в згаданім декреті* прави
тельство Жиґмонта ПІ, полишаючи собі лише рішене справи що до синів 
Рогатинцїв па пізнїйший час. (Бібліотека ім. Баворовських у Львові, 
Тека Зубрицького І, між документами, що відносять ся до основана ру
ського єпископства у Львові. Грамота Жигмонта Ш в справі Рогатинцїв 
доховала ся в копії).— В братських реєстрах крім Рогатинцїв згадує ся 
„Василь, шо у Рогатипцїв робив“ (Арх. 10. 3. ч. І,т. XI, с. 15 під 1599 р.), 
а на пишім місци фіґурує Васько, Рогатинцїв зять, правдоподібно той са
мий (ibid. с. 51— 52, пор. с. 73 і 303). З инших сідлярів в складці* перед
міських парафій з самого початку XVQ ст. в парафії св. Миколая за
нотований Бартош сідляр і Іванко сідляр, а до поспольства тої парафії 
зачислений Дмитер сідляр (ibid. с. 29—30). В парафії св. Параскеви 
згадують ся Яцко римар коморник, Іван римар і Бартош сідляр (ibid.
с. 31—33). Як думати по складці були се бідні ремісники, бо дали лише 
по 15 грош., коли між тим Бартош слїдляр з парафії св. Миколая дав 
13 8Л.

*) Арх. Ю. 3. Р. І, т. XI, с. 28. Одно сїдло післали вони якомусь 
панови Щербичови, а друге високому урядникови прокураторови При- 
ворському, що теж свідчить про здібність Рогатинцїв як сідлярів.

2) Ibid. т. X, ч. 206, с. 507.
3) 3 Русинів кушпїрів в гнаній нам складці* в парафії св. Мико

лая занотовані 7, в парафії св. Федора 3, в парафії св. Параскеви 1,
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свого післанця шляхотного Христофора Свошовського просить 
львівських лавників, щоби они при попони знавців оцінили, 
кілько варта його 10 сороків соболів. Лавники візвали сенїорів 
кушнірського цеху, а сі означили їх ціну на 500 зл .1) Львів
ські кушнїрі, а між ними і Русини, виробляли дорогі футра, як 
свідчить про се постанова кушнірського цеху в часі кварталь
ної сесії дня 22 вересня 1650 р .1 2) В ній фіїурують „майстри 
католики і Русини, цехові кушнїрі“3). Старші і молодші братя 
ухвалюють „артикули“, котрі мають не допустити до фалшованя 
футер. Межи баранкові футра не вільно давати мішані кожі, 
лише самий рід бараній має бути роблений під караю низше 
назначеною. Також межи лисячі футра і роди лисів не можна 
мішати ріжні инші футра (крім звичайного „фольованя“, без 
котрого обійти ся не можливо). Виїмок становлять нїжкові ли
сячі футра, котрі бувають роблені 8 ріжних родів. Кождий ин- 
ший рід „косматих“ футер мав бути роблений осібно, аби не

1 кушнїрка і 1 фарбір. Одна протестація в другої четвертини XVII 
ст. числить кушнірів у Львові очевидно цехових 50 (М. Bałaban, Żydzi 
lwowscy na przełomie XVI і XVII w. c. 448). Цифри ci можпа порів- 
нувати лише з застережене*, бо братська складка не подав спису всіх 
кушнірів Русинів і походить 8 иишого часу.

а) Acta Consul. т. 12, с. 742—743.
2) Acta Consul. т. 44, с. 1284—1289. На 10 імен уміщених тут 

на вступі фігурують принаймні 2, по котрих пізнати Русинів, Iwanus 
Kuriłowicz і Stephanus Drabikowicz. Сумнівного походженя Samuel 
Antonowicz і уміщений між Русинами Radion Morze.

9) Все таки Русини мимо довголїтної боротьби з цехами і магістра
том, яка почала ся ще в XVI ст., навіть в половині XVII ст. виймають 
в сім цеху підрядне становище. В списі цехової старшини, уміщенім при 
кінци сих „артикулів“, принаймні між цехмістрами і старшими братами не 
стрічавмо ані одного українського імени лише польські або сиольщені. 
Вся цехова старшина така: Jan Gąsiorkowicz, cechmistrz starszy cechy 
kusznierskiey lwowskiey mppa. Mikołay Orliński, cechmistrz młodszy. 
Łukasz Awensztok, b rat starszy stołowy. Jan Pisarski, b ra t stołowy. 
Stanisław Szulc Stącel, b ra t stołowy. Woyciech Maydaszewic, b ra t 
stołowy, Jakub Szymonik, b ra t od młodszego stołu. Mikołay Bernecik, 
Matiasz Szykowic. Sehastian Gichonowicz, b rat od młodszego stołu. 
Samuel Antonowicz, brat od młodszego stołu. T heodor Matiaszowic, 
b ra t od młodszego stołu. Знаних нам імен, Курилович і Драбикович, 
в списі сім нема, видно вони не належали до цехової старшини, хоч зга
дують ся як репрезентанти Русинів в цеху на вступі сього акту. Мож
ливо, що иід іменами Антонович і Матияшович криють ся Русини, од- 
паче і в такім випадку репрезентують вони лише молодших братів.
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мішати межи рисі диких котів (zdebiów)1), межи соболі куй, 
межи куни тхорів анї нурок ані межи инші роди косматих то
варів нічого не додавати крім горностаєвих футер, котрі рівна 
8 ласицями належать до накладана футер. А якби у кого знай
дено рід футра домішаний з вншии або який „фалш“, такий 
мав заплатити вини 14 марок або тратить свій товар, з чого 
половина припадав львівським рабцям, а половина кушнїрскоиу 
цехови. В кождім лисячім блямі мав бути хребтів по 16 або 
шлямів в блямі така сама скількість під карою 14 гривен. 
Осібні постанови нормують відносини львівських кушнірів до 
чужих, котрі сюда з „косматим товаром“ приїзджають, як та
кож принимане хлопців до ремісла* і 2 *).

З кушнірів, що належали до брацтва, в їродських і ра- 
децьких актах згадує ся передовсім Ференц Ониськович. В 1614 
р. Жиїмонт Ш наказує львівським лавникам і кушнірським цех
містрам, щоби не робили йому і иншим Русинам жадних пе
решкод в виконуваню ремісла, а особливо забороняє „забирати 
його“ 8). До виробів Ониськовича належали теж футра, як треба, 
думати з його процесу з Адамом Пернїцьким в 1630 р. Пєрнїцький 
позивав його перед радецький уряд за зворот двох соболевих 
шкір4).

Побіч кравців і кушнірів найбільше репрезентованою вер
ствою в брацтві з ремісників по словам сучасника Доротеєвича 
були шевці. На жаль ніхто з дослідників до тепер ними не га
няв ся, иевважаючи на їх численність, особливо на краківськім пе
редмістю. Шевців Русинів було тут більше, ніж нотує їх братська

*) Для пояснена сього слова див Słownik Lindego, т. VI, с. 985-
і 970 (zdeb =  żbik =  kot leśny).

2) Львівські вушнїрі иають кождого ярмарку черев двох цехових 
братів в нрисутвости свідка висланого в ране ни бурмістра контролювати 
футра, блями, кожухи, шапки і всіляку иншу роботу кушнірів і купців 
чужих, а якби у кого вапримітили „фалшивий“ товар, такий мав вапла- 
тити вини теж 14 гривен. Кождий чужий купець або кушиір, що приво
зить свій товар або роботу до Львова, мав дати до львівської цехової 
скринки що ярмарку оден волотий, котрі то гроші мав уживати ся до 
каплиці львівських кушнірів і на инші потреби вежі краківської брами, 
як иа армати, порохи, олови. До ремісла можна приймати лише таких 
хлопців, що викажуть ся листами походженя в правного подружя (od 
urodzenia poczciwego). Та сама постанова дотичить приниманя братів до 
цеху. (Acta Consul. т. 54, с. 1284—1289).

*) Acta Castr. Leopol. т. 368, с. 789— 790.
4) Acta Consul. т. 38, с. 1052— 1054.
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складка а самого початку ХѴП ст.1). В 1618 р. було на сім 
передмістю „майстрів добрих до цеху гідних“ 40, котрих като
лики з міста до цеху приймити не хотіли. На просьбу сих шев
ців Русинів визначує їм львівський староста Станіслав Бо- 
нїфатий Мнїшек 80 падолиста того року місце для поставленя 
шевських яток перед краківською брамою, де вваричі звикли 
були з солию ставати. На тім місци вільно їм поставити 40 
яток у двох рядах, в однім 20 і в другім напротив того 20. 
Кожда ятка має займати площі вздовж і впоперек 8 локті, 
а в середині межи ними мав бути ширини на 4 локті. Сї яткн 
враз 8 ґрунтом до них приналежним мають служити тим то рі- 
місникам шевцям Русинам і їх потомкам. Вільно їх їм продати, 
дарувати, заставити, одначе лише ремісниковн майстрови доброму 
і до цеху гідному. За ґрунт з кождої ятки повинні будуть пла
тити „до замку“ чиншу по гр. 6 на св. Мартина, а надто від 
ремісла з кождої ятки на квартал по гр. 12. Староста позво- 
ляв їм теж „зносити і забирати“ всіх „партачів“ шевського ре
місла, котрі би лише були на краківськім передмістю, до чого 
мав їм помочи ґродський уряд* і 2 3). З огляду на сих „партачів“ 
число шевців Русинів на сім передмістю треба очевидно ще 
піднести.

Маєтковий стан сих ремісників як і других передміщан 
Русинів нам мало звісний. Приходить обмежити ся висше на
веденими трансакціями при купнях і продажах їх  домів і ґрунтів8) 
і реєстрами братських складок. Вже з них видно, що до ставро-

ł) В парафії св. Миколая фіґурув їх 12, св. Федора 2, крій сього 
звідки инде звані нам принайми 2 (Сенион Еорунка і Тимотей Заруць- 
кий), в парафії св. Параскеви 8. Між иншиии ремісниками і іменами озна
ченими в передміських парафіях вгадують ся подекуди такі: Роман гон
чар, Нѳстор постригая, Мисько сафіяник, Андреи стрільник, Курило 
войлочник, Тадей лучник, Сенько олїяр, Гарасим лїпяр, Тимко поясник, 
Грицько сольник, Макар фірман, Яцко дегтяр, Ярош рукавичник, Гацько 
крупник, Дмитер винар, Демко млинар, Мисько мукосїй, Тван перстївник
і т. д. (Арі. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 28—34). В парафії св. Параскеви 
в навіть двох музикантів: Басько скрипець і Юрко скрипка (ibid. с. 32). 
З пізнїйших часів доховали ся деякі імена Русинів ремісників в рахун
ках коеквації з 1656 р., про що вже була згадка (Див. в Запис
ках, т. 111, с. 21—29). Особливо гафтярі Русини внані були у Львові 
побіч Вірмен. (Łoziński, Patrycyat, 2 вид. с. 376). Займати ся близше 
їх виробами як загалом давати образ артистичної і промислової продук
ції львівських Русинів не маємо анї претенсії анї потреби.

2) Castr. Leopol. т. 372, с. 632—635.
3) Див. Записки Наук. Тов. імени Шевченка, т. 112, с. 66— 72.
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пігіяльного брацтва на переломі XVT і ХѴП ст. вписували ся 
і передміські парафії перед ним репрезентували особливо члени 
заможнїйші. З кінцем першої і в другій четвертині ХѴП в. 
братчики ремісники становлять переважно менше заможну вер
ству в брацтві в порівнаню з великими купцями. Миколай Доб- 
рянськпй, кравець, дає в першій складці з 1621 р. лише Б зл., 
оба Стрілецькі, Михайло Алвізій, Гавриїл Маркович (Лянгіш), 
і Янїя Теофільова по 15 зл., а Янїй Савелович навіть 24 зл. 
Б  другій складці з 1621 р. Добрянський дав лише зл. 4, а за 
можній ші купці дають навіть по зл. ЗО1)- Те саме посвідчае 
його тестамент з 25 цвітня 1634 р. Не бачимо тут вже такої 
заможности, як в тестаментах братчиків купців. Як свої власні 
добра Добрянський наводить суму 520 зл., котру дав Михай- 
ловн Алвізію ортами на аманат. З тих своїх гроший відказує 
тестатор до Скиту Великого зл. 10. Дочкам своїм двом по зл. 
100. До минастиря над Креховом зл. 10. Внучкови Івасеви зл. 
100. До церкви львівської міської на образи зл. 10. А остаток 
з тих гроший призначує тестатор на похорон і жертви задушні. 
Надто повинні будуть зяті його, Ференц Ониськович, кушнір 
і Ференц кравець, що року давати по одному золотому до трех 
місць, між ними до монастиря св. Онуфрія і до монастирського 
шпиталя. А як би не хотіли що року давати, то можуть дати 
разом зл. 40. Вкінци як би що лишило ся з його дібр, то ма
ють взяти на рівний поділ зятї і дочки, котрі його в хоробі 
доглядали, а не внук. Тіло своє наказує тестатор поховати при 
церкві св. Онуфрія* 2).

Ще більші маєткові ріжницї між ремісникаии і богатими 
купцями замітні в знанім вже нам реєстрі сум позичуваних 
братчикам з половини ХУП ст. і инших актах брацтва. Кредит 
стояв очевидно в певній пропорції до їх маєткового стану. Коли 
купці зичуть в брацтві по кілька тисяч золотих, то ремісники 
не в силї звернути розмірно малих сум, а навіть не мають часу 
відорвати від свого ремісла для братських справ і брацтво ви
нагороджує їх  sä працю для братства, про що вже була згадка3). 
В рахунках з магістратом і контрибуціях, котрих розкладом зай
мали ся самі братчики, з більшими позиціями фіїурують купці. 
З ремісників в коеквації з 1656 р. до більше оподаткованих

*) Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, с. 54— 55.
2) Львівський магістратський Архив, Testam ente, т. 7, с. 479—488.
®) Див. попередпий том Записок, с. 33 — 34.
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в порівнаню г иншшш належить Павел Вороцовський, кушнїр. 
Він виступав тут як властитель каненицї Лукашівської, на ко
тру наложено таксу зл. 400, одначе і він не дорівнуе свої* иа- 
бтком найбогатшим тоді* братчикам купцям.

Так представляв ся маєтковий стан братчиків на основі 
звісних нам джерел і бідних до тепер звісток в літературі. Як 
ми бачили, центром брацтва став православне міщанство в са
мих мурах містах коло міської церкви, Група найбільше сконсо
лідована з львівських Русинів, і наслідком свовї концентра
ції і заможности став їх опорою в боротьбі за релігійну і на
ціональну рівноуправність. Крамарі і ремісники, що крім кане- 
ниць на Руській улици і в ринку, мали часто по одному і по 
два доми на передмістях побіч инших посїлостий, економічно 
стояли без порівнаня висше від передміських Русинів. Коло 
сього центра в середині* міста, виставленого на найбільші репре
сії зі сторони магістрату, громадять ся представителї передмі
ських парафій особливо на переломі ХУІ і X V II ст., в момент 
найбільшої енергії брацтва. Його фізіономія в тім часі* по ви- 
лученю кількох більших купців мимо деяких маєткових ріжнвць 
між членами брацтва досить одностайна. В склад брацтва вхо
дять тоді заможнїйші елементи з цілої львівської Руси. Нато
мість в половині ХУП ст. брацтво став колегією великих бога- 
чів, поважних патриціїв міста, від котрих так відбивав менше 
заможна верства ремісників і цїлком підупавших матеріально 
братчиків. Богаті купці становлять тепер фірму брацтва, усува
ючи ремісників на дальший плян.

В парі з добробутом іде освіта. Се теж оден з чинників, 
що виясняв нам ролю ставропиГіяльного брацтва. Львів тоді по
біч Венеції оден з найважнїйших торговельних осередків тор- 
говлї межи сходом і заходом, зі своїми славними ярмарками на 
св. АГяеси, і вже в наслідок свого Географічного положена давав 
братчикам нагоду практично набувати освіту, особливо купцям, 
крамарям і иншии мешканцям з середини міста. В часі своїх 
ПОЇЗДОК В рІЖНІ торговельні центри В українських 8ѲМЛЯХ і 8а- 
граничні мали братчики нагоду стикати ся з купцями майже 
з цілої Европи, а навіть з Азії. Стрічаємо і братчиків ремісни
ків з високим степенем інтелігенції, як на свій час. Сей куль
турний стан братчиків сподіємо ся представити в осібній ча
стині* наших дослідів.



|5іденьська гр. к. д ухов к а  семінарія
в  р р .  1 8 5 2 —1 8 5 5 .

Написав Ярослав Гординсьшій.

J. .Початок і організація.

З початком пятьдесятих ровів минулого віку вижали ав
стрійські Русини важну культурну інституцію: у Віднї основано 
грецько-католицьку духовну семінарію. Про причини основана 
сего аавѳдѳна годї поки що сказати щось певне. Можливо, що 
віденьськѳ правительство навіяло ся таким способом красше 
впливати на руський клир у Галичині', але й можливо, що отво- 
рене сеї семінарії було в значній мірі випливом поглядів то
дішнього австрійського міністерства, яке з їр. Львои Тунои на 
чолі було таке клерикальне, як ніяке ннше в Австрії й визна
чало ся аж надто великою щедрістю для духовенства9).

Принято на васїданю істор.-фільософїчної секції 11 грудня 1912.
Отся статя написана на основі кореспонденції Анвросія Шая- 

ковсьвого, бувшого катехита Гіинавії, явні у вашім письменстві за- 
вначвв знов іяя .досить численними статями, рецензіями та споми
нами ві свого житя1). Богата кореспонденція, що лишила ся по нїм, дала 
мені можність кинути світло на мало відомий досн епізод історії нашого 
національного розвою в 50-их ровах нинулого столїтя. За уділене тої 
кореспонденції, що послужила основою що иншиї ноїх праць і буде в пе
реважній части опублікована — може в однім ів дальших тонів Збірника істо- 
рично-фільософічної оекції*, складаю прилюдну подяку д. Останови 
Світлякови, ироф. української Гіинавії в Коломиї. Др. Я. Гординсѵкий^

')  Пор. И. Ем. Левицкій, Галицко-русвая библіографія XIX стоя, 
т. II, ст. 723—-4.

2) Geschichte Österreichs. Von Dr. Franz Martin Mayer. Zweiter 
Band. Wien und Leipzig 1901, стор. 637—8.

Запнем  Наук. Тож. іх. Ш евченка, т. СХУ. 6
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Просьба о 8аведевв сеі семінарії лежала довший час непо- 
лагоджена. Ще 1849 р. просили львівський і перемиський епі
скопи цїсаря заснувати у Відні семінарію і для Галичан, та 
вісти про прихильне рішене сеї справи стали появляти ся що 
йно 8 початком 1852 р. Першу докладнїйшу вістку про се по
дав відѳньський „Вѣстникъ“ у 5 числі з 16 (28) січня 1852 р . : 
„Довѣдуємося въ певного жерела, —  читаємо там —  же Г. мі- 
ністѳръ богослуженія и наукъ, завоевалъ всѳч. крилошанина 
докт. Литвиновича, и препоручилъ прѳзначѳнной къ тому ко- 
міссіи, абы приготовленія до отворенія семінарій русской по 
возможности приспѣшати. Въ слѣдствіе того вступила въ насъ 
пріятная надѣя, же отвореньѳ сего заведенія безсомнѣтѳльно 
сего лѣта послѣдуѳ. — Господи допомагай!“ 1) Та офіціальне 
рішене про отворѳнв семінарії прийшло аж 11 серпня 1852 р. 
З початком шкільного року 1852/3 отворено її вже справді3).

Отворѳнв сеї семінарії стягнуло до Відня цілий гурток мо
лодих Галичан, ввичайно здібнїйших 8-поміж богословів. Не від 
річи буде познайомити читачів бодай у головних зарисах з  її 
орїанїзаціею та внутрішніми відносинами в ній.

На поміщене семінарії вибрано частину колишнього єзуїт
ського манастиря, де був до тепер цісарський конвікт. В тім 
самім будинку був також унїверсітет (при Schön-Latern-Gasse). 
Уряджене семінарії переводило долішньо-австрійське намісництво 
при спів участи руського пароха церкви св. Варвари у Відні 
Спірідіона Литвиновича. Ректором семінарії мав бути все парох 
згаданої церкви, а духовником , (сиірітуальним) його со грудних.

Семінарія почала свою діяльність 1852 р. в осени. Число 
питонцїв не було зразу унормоване, аж 1858 р. означено його 
точно, а разом із сим зреформовано й варяд семінарії. У р. 1853 
принято до неї 41 питонцїв: по ІО із львівської та перемись- 
кої єпархії в Галичині, 8 із румунської фоїарашської в Семи- 
городї, по 4 із руських єпархій на Угорщині: мукачівської й 
пряшівської, 2 І8 крижевацької єпархії в Хорватії і 3 з ру
мунської у Великім Вараждинї8). Тав отже Русини були в пе- *)

*) Вѣстникъ 1852 р., стор. 18. — У львівській „Зорі Галицкій“ 
першу вістку про сю семінарію подибуємо що йно у 65 ч. 8 20 серпня 
1852 р., воли то вже цїсар відступив для неї будинок віденьського кон- 
вікту.

2) Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom... von
Dr. Julian Pelesz. Zweiter Band. Wien 1880, стор. 992.

®) Pelesz, op. cit., стор. 992—3.



ВіДЕНЬСЬКА ГР. К. ДУХОВНА СЕШНАРІЯ В РР. 1 8 5 2 — 1 8 5 5 79

реважаючій більшости, бо їх було 28 на 11 Румунів і 2 Хор
ватів. Тону сю семінарію можна назвати руською, тим більше, 
що й її заряд був руський1).

Про відносини, серед яких приходило ся жити питомцям 
сеї семінарії, не знали ми досн богато більше понад ляконїчну 
замітку обережного Пелеша: „weil aber die Zeit drängte, so 
is t  Vieles (розум, при урядженю семінарії) geschehen, w oran 
das Sem inar noch heute (сѳб то 1880 p.) leidet“ * 2 3). Ярке світло 
на житв в тім заведеню кидав кореспонденція Амвросія Шан- 
ковського. Він сам належав до перших його питоицїв і пробу
вав тут протягом двох літ: від 7 падолиста 1852 р.8) до 31 
липня 18544 * * *). Як людина освічена й син освіченого батька,

*) Руською або грецько-католицькою називає її и „Зоря Галиц
кая“ у вгаданій ввістцї про семінарію. Важно було би шати спис імен 
питоицїв віденьської семінарії хоч з першої половини пятьдесятих років. 
Т а  на жаль повного реєстру поки що нема. Наша кореспонденція вга
дує такі імена: в 1852/3.р . : 1. Бакинський. 2. Бевеґі в Угорщини. 3. 
Бойкевич. 4. Воевідка Андрій. 5. Гобнацькиб. 6. Криницький Іполїт (?). 
7. Макар. 8. Никорович. 9. Петрашович Антін в Угорщини. 10. Цегель? 
•ський, 11. Чачковськнй Микола. 12. Шанковський Амвросій. В 1853/4 р. 
стрічаєть ся нове імя: Шашкевич Михайло і нивше вичислені в днев
нику Шанковського. Найповнїйший спис маємо в 1854/5 р . : 1. Воевідка. 
2. Балинський. 3. Добрянський. 4. Біс. 5. Ґербері. 6. Мікульчо. 7. Сїн- 
«евич. 8. Гобнацькиб. 9. Хотипецький. 10. Габла. 11— 12. двох Васи- 
ліян. 13. Заревич. 14. Решетилович. 15. Лїсевич. 16. Бовловський. 17, 
Базилевич. 18. Лисяк Лука. 19. Шемеляк. 20. Васко. 21. Левицькиб. 22. 
Дячан Фп іип. 23. Василевич (?). 24. Малицький Модест. 25. Болянков- 
ський. 26. Гарасевич. 27. Сабат. 28. Стражвицький. 29. Сабо. ЗО. Да
ніель. 31. Насте. 32. Галь. 33. Мігуц. 34. Захаріясевич. 35. Геракович. 
36. Вислопькой. 37. Мольдававо. 38. Рабкович. 39. Фірцак. 40. ІІо- 
песко. 41. Поп. їв Хорватів не було cero року нікого. Бромі того внае 
Ііелеш ще: Цибика Луку, що скінчив теольоґію 1854 р.

*) Op. e it , стор. 993.
3) Про се пише він сам у свойому дневнику: „Зъ Віенны писад- 

•емъ листы до Галиччины 1) до дому въ тиждень якъ емъ прнбулъ 
а прибуд емъ ту о год. 6 зъ рана въ Нѳдёлю дня 7 Ноѳиврія 1852.

4) Дневник оповідає під р. 1854: дня 29 юлія приготовленія до
подорожи. — вечерня — служба ва Вежича. Дня 30 юлія Славословіе 
за уковьченный годъ школьный, — по вечернѣ но цивильному и на 
оперу въ Добряпьскимъ. Дня 31 юлія рано до полиціи — по обѣдѣ до 
Ректора — слабый боль головый (!) — преготовлѳніѳ — 0  5 війшлисьмо
съ дому, — отороважали насъ Лѣвицкій Дячанъ Сабатъ Петрасовичъ 
Даніель Габла Базиль: Шем: — самъ Ректоръ булъ на дворцѣ зелѣз-
ницѣ — отѣздили съ мною Гарасѣвичь В : Сембратовичь — Воѳводка
Сѣнькевичь Лысяк Хотинѣцкіи — Бачиньскій — Добржаньскій Залуц- 
кій. Вёз-емъ капелюхъ Ѳппу Бохеиьск.... Голова ия все болѣла. )
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цікавив (ся він тут у г їи і  доносив про все родичам («його батько 
Петро був священиком у Сшанїславові) їй  братови Львовв, що 
був слухачем богословія у Львові. Вернувши до Львова він по
лишив у Відні' своїх другів, Луку Лисяка, Андрія Воввідку, Ан
іона Петрадовича, Филипа Дячана й на. та осхавав в ними 
в  живій шереписцї. Не апаш, що стаю  ся з архівом колишньої 
відеаьеької семінарії (як відомо, вона нинї вже я е  їству«}; тому 
сі листи ножна вважати /історичними документами, що розкри
вають досить добре житв віденьських литовців. Вони .показують 
не тілько приватні відносини (богословів— часами дуже інтімні, 
але малюють декуди яркими прасками участь питомцїв у пу- 
бличнім ЖИТИ). Деяким доповненеи СИХ ЛИСТІВ ,ЯВЛЯЄ» СЯ ДНѲВ- 
ник Амвросія ПІанковського, ведений від 1852— 1857 р. По
даю Тут йото коротенький опис.

Дневиик ведений у  безиретенсіональній формі, очевидно 
для власного вжитку. Він складав» ся з .5 частий —  зшитків 
сїрото, недїнїованото паперу, формату 4°, що разом мають 335 
записаних сторін. Титул дневника, що починав» ся 7 X I 1852 
р., а кінчить ся 10 І  1857 р., ввучнть: „Мои дневныи за
писки, разомъ и сокровище всѣхъ красныхъ мыслей ивнатыхъ 
въ различныхъ писателей и мои власиы лытомы творы напи
савші при способности. —  Амвровый Шанковскій“ і т. д.

Опираючи ея на тім матеріалі', можу подати доволі ясний 
образ житя литовців відѳпьськоі семінарії, передовсім у першій 
половині пятьдесятих років (185,2— 1855).

.Управа віденьської семінарії в 50-их рр.1) не була надто 
строга; в її відносинах до питомцїв видно часто нерішучість, 
а навіть нелад. Досить свободи мали питомцї вже за часів пер
шого ректора Спірідіона Литвиновича, якому ходило головно 
о зверхні признаки послуху (певно тому, аби все гладко ви
глядало перед властями), а ще свобіднїйше стало опісля. Се 
було тому, що круг дїланя поодиноких настоятелів не був точно 
означений і один другому входив у дорогу. Вже в часах ре
форми семінарії 1858 р. пише про се один литовець: „Въ на- 
Шомъ Сѣменищи .тѳперъ великій неладъ, хотяй 2 Ректорбвъ ма
емъ. Домашвый Ректоръ Всеч. Нодь неумѣе зробити A m tsm iene 
и зарядити, а  доходячій O ber-Ректоръ Всеч. Шашкевичь не

*) Ректорами семінарії ® тім часі були: Спірідіон Литвйнович
(візвївший интрололїт) 1852—.57 і Микола Нодь (Nagy) 1857—62.
(Pelesz, ор. cit. стор. 995 у примітках).



ВіДЕНЬСЬКА ГР. К. ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ? В‘ РР. 1 8 5 2 — 1 8 5 5 83!

хоче зъ полѣтики Нодьеви власть ректореку цѣлкомъ бтбирати 
и такъ одѳнъ всьо на другого спихав“ 1). Тут треба зазначити, 
що між Григорієм Шашкевичем, який був шнгстѳріяхьниж со- 
вітникок і уважав себе очевидно з cero титулу чимось висшии 
і улравненим до нагляду, і ректоратом семінарії були напру
жені відносини від самого початку істнованя семінарії. „Anno1 
pristino —  читаемо про се в листї Амвросія Шанковського' 
з зими 1853 р .2) —  in  die onom astica R. Rectoris ipse 
Szaszkiewicz celebravit in  hoc anno observamus- nos aliquam  
retractionem  in ter u trum que... p lu ra  dicerem ast scribere 
non licet om nia“.

Наслідком таких відносин нусїла бути деяка поблажливість 
управи семінарії супроти питомцїв; хоч з другого боку видно 
було' часами й строгість і то не все в відповідній формі. Де
кого ректор Литвинович просто чіпав ся, й не кождий міг по
годити ся з його вимогами. Се приносило' шкоду передовсім там, 
де питонець думав посвятити себе висшим теольоїічнии студіям, 
а нещасте хотіло, що чомусь не подобав ся настоятелеви. Так 
пр., вдасть ся 1854 р., один із таких здібнїйших питомцїв, 
Макар, мусів покинути семінарію й стати в Бучачі у Василіяп 
учителем, хоч- мав з разу намір здавати докторат. Ректор надто 
мало шанував його, бо „онъ (Литвинович) будучи самъ ein ga
lan ter W eltm ann, желалъ отъ него (Макара), который хотя дуже 
здатный хлопецъ но не дуже межи люд’мп бувалъ, абы при. 
своихъ здатностехъ лучилъ и добрый тонъ и живый нравъ.; 
а  такъ и не разъ его за що набудь набыралъ“. Такі вимоги 
ѵусіли бути не дуже рідкою появою, воли чуємо ще про одного 
питомца (Никоровича), якого ректор не злюбив за те- саме. 
Тілько той не дуже вважав на ректорські нагани, а  „вѣчне 
згорбленный и на нѣкого не смотрячій при книжкахъ, сѣдѣлъ-“ 
(также).

В сего можна догадувати ся, що Литвинович не дуже по
пиравъ здібних питомцїв, а противно, ставив їм навіть перепони, 
тим більше, як такий питонець був за  мало „їаяпттний“ в< його 
аристократичних очах. Т а все таки не нусїля се бути такі 
страшні переслідувана, воли дехто міг1 на них спокійно махнути 
рукою. Так поступав, ректор не тілько з докторандани; инші * *)

х) Лист Модеста Малмцького до Амвросія Шавковсваоро в датою: 
дня ЗО мая 858-.

*) Лист Анвросія Шанковського до родичів в дато»: дми 25 
студня 1853. Недѣля.
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питомцї деколи також жалують ся на него, бо нераг докучав 
він їн так, що бажало ся тяки кинути відоньську семінарію 
і вернути до Львова.

Та загал он питомцї не вважали свого ректора лихою лю
диною, бо навіть Зого „неласка при ей всѣхъ непріемностехъ 
естъ однако... не тблько же обоятна, но пожаданна“ ; вона про
являла ся найчастїйше в тім, що ректор переставав займати ся 
таким питомцем і той був свобідний від згаданих претенсій.

До того Литвнновнч був собі надто вигідний, аби дуже жу
рити ся питомцами й їх потребами. Еріи cero стояв він не иа 
конче певнім ірунтї, що знеохочувало Зого до всього. Вже в пер
шім році істнованя семінарії почали виринати вісти, що не во
рожили їй довгого віку. Між питомцами ходили слухи, що „якъ. 
здаеся на другій рокъ по вакаціяхъ прійдѳ старый Еонвѣктъ 
до своей давной вартости, а Ректоръ на свою парофію —  гре- 
ческѳ Сѳминищѳ изчезнетъ —  Іезуити будутъ нашими настоя
телями албо може Піяристи. Man spürt schon das! бго Прѳ- 
освящ. Еоископъ Вѳликоварадскій гр. каѳ. Erdelly, котрий ту 
недавно булъ, такожѳ тое самое десь чулъ, здаеся же отъ Ту
на1).— S ic!“ 2) Ще в грудні 1853 р. побоювали ся, „ци не справ
дить ся тое, що ту чувати, же якъ тблько папѣштаки до на
шого сѣиѳнища прійдутъ, мы (себ то наші питомцї) подъ зарядъ. 
Латинпковъ прійдемо. Власне нынѣ (25 грудня 1853 р.) довѣ- 
далисьмося, же якъ колись то Вѣцѳректоръ въ однимъ питом
цемъ ходилъ до Декана факультету Богословского и проф. Оріен
тальныхъ язиковъ Dra Kaerle, малъ той тамъ сказати: Ich  
hoffe und zwar schon bald der Rektor dieses Sem inärs ził 
sein. Можебнѳ то естъ, бо вже теперъ въ нашбмъ забудованю 
порадятъ, и якъ чути Латиники на другій рбнъ въ Галиціи 
певно пріити маютъ“3).

Виходить, що правительство було не від того, аби знести 
грецько-католицький характер семінарії, а перетворити її иа ка
толицьку взагалі', себ то спільну для грецького й латинського 
обряду, але під управою римо-католиків. Слухи про се вихо
дили з університетських кругів і від їр. Туна —  можливо, що 
їм як раг була ся семінарія по трохи сіллю в оцї як за мала 
католицька. Шдбурювали їх  до cero бзуіти, а може й Піяри- *)

ł) ,їр . Льва Туна — президента міністрів.
*) Лист Амвросія Шанковського до родичів в датою: Вѣдень дна 

3-Го юдія 1853. .
*) Лист Шанковського 8 25 грудня 1853 р.
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сиг, яким дуже ходило о те, аби вихопити школи в евої руки, 
їр . Туй, ЩО СТОЯВ 8 бзуітами В близькій 8ВЯ8И й попирав їх, 
був тут знарядои у їх  руках.

Таке положене нусїдо пригнобляти амбітного Литвиновича 
й сии можна оправдати бодай в части його байдужність до по
треб семінарії. Та ще більше 8авинила тут його аристократична, 
вигідна вдача, що велїла йому глядіти на все г гори й не дуже 
побивати ся 8а иншими. Ся вдача промостила йому дорогу до 
висших почестий, але й зробила з його досить пильного вико
навця прикавів 8 Відня1) так, що може часами й його власні 
переконана не богато важили супроти сих приказів2). Вкінці' 
завважимо, що Литвинович належав до тих людий, що не до
зволяли нікому вачіпати публично свовї амбіції; в такім разі не 
вагав ся він знищити його немилосерно одним олімпійським словом, 
як пр. Антона Могпльницького, про що скажу на иншім місці.

Нивших настоятелів семінарії згадують питоицї 8 малими 
виїмками добром. Передовсім любили вони дра Мельника, що 
був 1854 р. префектом (1855 р. чуемо вже про зміну префекта). 
„Онъ насъ инначей не кличе — оповідає про него А. Шан- 
ковський8) —  якъ Амброзуню, Ясуню, вндруню etca а мы его 
C larrissim uniu —  жартуѳИо и сперечаѳмо ся ба що бблыпе. 
Онъ мешкав обокъ нашого Музеумъ и склянна и звичайна дверъ 
одѣляе бго бтъ насъ —  такъ же слыбы мы кричали, онъ маѳ

х) Вже пізніше, коли Литвинович став митрополїтом, характеризує 
його Микола Устіянович отсиии словами:

„биу директиву впрост в Відня давали,
А дальші укази до клиру він слав“.

(Гляди мою статю: До біографії і  характеристики Миколи Устіяновича. 
Зап. Наук. Тов. ім. Шевч. у Львові, 1911, т. CIY, стор. 115).

*) Характеристичний епізод на тім тлі оповідав Богдан Дїдиць- 
кий: „въ г. 1866 ....мой другъ проф. Климентій Меруновичъ просилъ 
Митрополита Спиридона Литвиновича о дозволенье еиу обучати въ томъ 
явыцѣ (себто „книжнерусскомъ“) русскихъ богослововъ... Митрополитъ 
Спиридіонъ сказалъ ему на тое: „Яко Русинъ похваляю сіе ваше намѣ
реніе; но яко Архипастырь русско-уніатской Церкви я просьбѣ вашой 
удоволити не ногу“, подаючи між иншими як причину віднови, що „сей
часъ ваподозрѣютъ насъ въ Ринѣ и во Вѣдни, що заводимъ у себе 
московскую шизму. А то —  признайте саиы — накликивати на себе 
тугу-бучу изъ владѣющой надъ нами горы — неблагоразумно и бѳзпо- 
требно“. (Гляди: Своѳжитьевыя записки Богдана А. Дѣдвцкого. Часть
II. Вѣстникъ „Народного Дома* *), Львовъ, 1908 р. Ч. 4, стор. 88—89).

*) Лист Амвросія Шанковського до родичів 8 датою: Вѣдевь дня 
6/18 марта 1854.
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право отверти дверы звиклы а черезъ склянны двери насъ ува
жати. Но трафляе ся часто, же до него войдутъ ся и крикъ 
роблять, тогды мы до него пукаемо. Онъ отворитъ двери, вы
ставитъ голову, спытаѳ: W as wünschen» m eine H erren? тогды 
иы: Geistl. Hochwürde m ögen uns n ich t beunruhigen. И за
разъ тихо и добре. Такій настоятель лѣишій як 10 такихъ не
преступныхъ гордыхъ, якихъ иного на свѣтѣ“. Або знов, яв  
сей Мельник обводи® питомдїв підчас торжеств в нагоди цісар
ського весїля: „Смѣху малисьжо —  читаємо в иншін лиси1) —  
коли Мельникъ, будучій съ нами въ добротѣ серця своего намъ 
все указати хотѣлъ, Нѣмцевъ тручавъ и пѳрепрашавъ, помеж 
тижбу на другій бокъ дороги переходивъ, одного съ собою за 
руку потягъ а на другихъ- рукою кѣвавъ и кликавъ: Ходѣть! 
Добрый то настоятель“, але додамо: попри свою доброту доволі' 
комічний.

Пізнїйше, в зимі 1854 р., згадуеть ся ще й другий пре
фект Криницьквй, званий популярно; „бородатим“ ; а далі при
були до семінарії Сембратович і Черлюнчакевач (вселенський (?) 
доктор, приїхав у семінарію 2 мая 1854 р.). Та про їх відно
сини до нитомцїв довідуемо ся не богато. Криницького любили 
нитомцї, бо він жив з ними близше, пр. купував їм книжки на 
лїцитації, видираючи їх часами з рук богатшого від них Гри
горія Шашкевича, що також пильно скуповував їх для своєї 
бібліотеки2). Та за те мав Криницький менше щастя до Литви
новича, з явим не міг погодити ся, так що аж мусів мешкати 
поза мурами семінарії* * * 8). Вдаеть ся, що головною; причиною сих 
непорозумінь були москвофільські симпатії Криницького. Чер- 
люнчакевич зараз після свойого приїзду з Риму наразив собі 
питомцїв, та пробував у Відні не довго, бо. незабаром бачимо, 
його у Львові;, куди, він дістав ся з припорученя Івана Голо
вацького4).

В віденБській семінарії не було строгої дісціплїни, не 
дуже вязано свободу пптомщв. Коли ще зважимо, що Литвино- 
вич ніколи не був занадто рішучий, а гнів потахав у ній

ł) Лист Амвросія ШанковсБКОГО' до брата Льва 8 датою: 2 мая
1854.

*) Лист А. Шанкозського а 25 грудня 1853 р.
8) Лист Луки Лиеяка. до Амвросія Шайко вського а датою.: Вѣдень 

Ш 28/12 54.
*) Листи Івана Головацького до брата Якова, у дра Студивського.

Кореей. Я. Головацького 1850—62.



ВіД ЕН ЬСЬК А ГР. Е. ДУХОВНА СЕМ ІН АРІЯ  В! РР. 1 8 5 2 — 1855 85>

скоро, то й не диво, що доходило не раз до такого нарушена 
порядку, як пр. приношене пива до. інфірмаря, ходхене на про
ходи бе8 дозволу б т. я. Що правда, виловлені на таких про
винах нитонцї мали великі неприеиности, але все кінчило ся 
звичайно тин, що їх „нотовано“, або тілько насварено на них. 
Про виключене питомця з семінарії не згадують листи анї 
разу, а певно буди би згадали, якби щось подібне стадо ся.

Та й не ножна було ставити до питомцїв таких строгих 
вимог, коли устрій семінарії недомагав у многому. Будинок се
мінарії не був іще викінчений і довгий час вели ся в ній до
даткові роботи. Він не надавав ся навіть на приміщене семі
нарії, бо був дуже негігієнічний; про се свідчить наглядно 
дуже лихий стан здоровля питомцїв. Певна річ, виною cero міг 
бути й семінарський лікар, бо він „лише тыхъ алюмяовъ уміє 
куровати, котры ся учити не хотять — а естъ, только для того, 
абы въ Семѣн(аріп) якись докторъ булъ“ —  як говорили про 
него питомц'і1), але мешканя, призначені для питомцїв мусїлк 
бути таки дуже нездорові. Зараз першого року двох Галичан 
мусїло вертати до домів „повѣтра Вѣденьского ради“, а один 
пастораліст (Чачковський) занедужав таки небезпечно на сухоти. 
„Такъ довго его ту держали —  пише про се з обуренем А. 
Шанковський2) —  доки не зобачили, же вже нема надій, абы 
живъ; перше его не хотѣли пустити на село тій тиранны“. 
Значить, не дуже церемонили ся із здоровлєм питомцїв. А коли 
Чачковський умер, наиав вихованців семінарії страх і за власне, 
жите, й тоді виривають ся їм. ось які слова розпуки, в яких 
без сумніву богато гіркої правди: „За житье его страшный
фвѣтъ предъ Гдомъ Богомъ Оддадутъ наши настоятелѣ и врачь 
семѣнарицкій; тій бо знаючи добре w послѣдного о небезпе- 
чѳньствѣ его хороты НИКОЛИ му нѣчого о нимъ (небездечень- 
■ствѣ) не вспоминали а такъ дурили сыроту ажь до смерты. —

*) Дневник А. Шанковського (ковець грудня 1853 р ).
*) Наша кореспонденція вгадує отсї імена питомцїв, що занеду

жали таки тяжко у Відиї: 1. Бойкевич А. з Галичини, ваиедужав в літі 
1853 р. на гіпохондрію й груди та мусїв від'їздити до Галичини, бо що 
другий день кашляв кровю.. Умер 1855 р. 2. Чачковський Микола, „одинъ 
въ найздатнѣйшихъ и найлѣпшихъ алюмпбвъ“, люблений. всїми. Занеду
жав тяжко на. груди. Умер в місточку Мауер 6 червня 1854 р. & Ґер- 
бері — став виною 1854 р. плювати кровю. 4. Те саме* * й Добрянський.
5 . Калвнський ваиедужав. иа груда, в варті 1854 р. 6—7. Те саме Воє- 
відка б Захаріясевич в маю 1855 р. 8. Амвросій ПІавковсакий шжанув 
також а причини недуги Відень. Дрібнїйші ваиедужав» поминаємо.
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Коле вже ходите не ибгъ и кози ны вже всѣ крохѣ него, ко
трий цѣлкомъ тблько Докторови, егсхѳ той оклановавъ, вѣривъ, 
великій степень его недуги пбвнали, данно го на село так Отда
ленно w Бѣдна, же ледво Ѵ5 часть алюмнбвъ его посѣтити 
также хогла. Твжднѳмъ передъ снѳртевъ перѳнесѳнно его въ 
села „Laab“ до хістѳчка „M auer“ не такъ для того, же въ 
Laab за надто надо его дозеранно, що ны тамъ будучи видѣти 
мали случай, но здаѳ ся токхо того ради, же Ректоръ довѣ
давши ся w поцтивого.............. о схилку дній нещасливого для
похорону блисше Бѣдна его кати желавъ“ 1). Коли се правда, 
що про ректора говорить Шанковський, то мали б ни тут знов 
класичний доказ вигідної вдачі Литвиновича.

Та вже cero було самим питомдям за богато. Бони змо
вили ся до невеличкого бунту. Перед вели Галичани, постанов
ляючи громадно покинути семінарію. Ледви вдало ся ректорови 
заспокоїти їх 2). На другий рік дали вже питомцам деякі по- 
лекші, пр. дозволено пасторалїстам виходити так, як се було 
колись у конвіктї. До того й ректор змінив ся на ліпше8). 
Видно, не хотів голосного скандалу.

Як вгадано, одною з головних причин такого стану вдо- 
ровля питомцїв було лихе приміщене семінарії. Перетягане 
шкільного року аж до кінця липня ще погіршало положене; 
іспити в горячі й порошні дні також підривали сили богосло
вів. Що йно при кінці липня або аж з початком серпня могли 
вони опускати Відень. А бувало й таке, що на унїверсітетї по- 
кінчено вже все, а питомцїв задержували ще в семінарії та й 
то в такій самій дісціплїнї, як у шкільному роцї.

Та одною з найслабших сторін в урядженю семінарії була 
справа поживи для питомцїв, з якою було таки дуже еле. В на
шій кореспонденції знаходимо перший раз скаргу на лиху їду 
в листі з дня 3 липня 1853 р., отже вже в першім роцїїстно- 
ваня семінарії4). 1 справді, мусїдо бути з семінарським харчем 
дуже зле, коли в листах читаємо такі розпучливі відзиви: 
„вѣктъ (а то страхъ комусь кавати) такъ кьепскій, же ледви 
що вѣсти можна... Сторожи, котры то само що мы ѣдять, яко 
деликатны Вѣдѳньчики освѣдчили Инспектору, же ѣсти того не

*) Лист Аивросія Шанковського до родичів 8 датою: дня 4/16 
юнія 1854. *) Тамже.

s) Гляди: пр. лист Андрія Воввідки до Аивросія Шанковськоге 
в датою: 18/5 855.

*) Згадуваний вже лист Аивросія Шанковського до родичів.
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можуть, що нмъ Трактіѳръ дає, и же покинутъ службу, слы 
имъ гроши ва вѣктъ въ илъ руки не бддасть. Такъ и учинилъ 
Инспекторъ а о насъ не дбають“. Видно, живлене питомцїв 
спочивало в руках не дуже совісного реставратора. Hepas про
тестували богослови проти cero, а навіть бурили ся, та се або 
мало що помагало, або S не осягало ніякого успіху.

Зле було з їдою в звичайні дні, та ще гірше бувало в піст, 
котрого у Відні кроні кількох священиків і нашої семінарії 
ніхто й не ваховував1). Навіть у виїмково святочні дні не по
ліпшувано питомцям їди, а бувало й таке, що чин більше свято, 
тим гірша була їда. От пр. в сам день цісарського весїля, воли 
весь Відень прибрав ся святочно, жалують ся питомцї: „мьг 
бѣдаки мимо же були свята и весѣлье Царское на вечеру ма- 
лисьмо росблъ зъ обѣлу и макаранъ зъ Грисомъ. То Глупство 
но въ того познайте, що ту га шѳльмоство въ ѣдломъ ся діє“ * 2 3). 
Видно, реставратор так був гаиятий величавими парадами, що 
забув до разу, що питомцї в таке свято хочуть їсти. Навіть 
підчас холери в Відні (в осени 1854 р.) не богато 8Мін поро
блено в їді семінаристів, та й далі годовано їх нужденно й не
здорово, а з небезпечного часу зумів знов скористати кухар 
і варобляв, кілько міг8). До лихої поживи причиняла ся ще 
гірша вода, бо в семінарії пили Дунаеву воду4), а се, ровумі- 
еть ся, робило неможливою всяку дезінфекцію.

8 инших недостатків в урядженні семінарії згадаємо ще 
невідповідні, скуно огрівані дорміторії (спальні), де питомцї 
мусїли спати на протягах і набирали ся з того ріжних недуг, 
і довгі, також на протяг виставлені корідори. А як мало дбали 
там про чистоту в удержавю тіла, про се свідчить наглядно 
обставина, що такі дрібнички, як купелі, мусїли питомцї покри
вати 8 власних фондів. Усе те при сидячім, мало рухливім 
житю й нездоровім великоміськім воздусї руйнувало здоровле 
молодих людий. А варяд семінарії немов би легковажив собі се, 
коли на таку важну річ, як проходи, лишав питомцям ледво 
годину часу та й то в не дуже відповідну пору, бо між 11 а 12

*) Лист А. Шанковського до родичів в датою: Віенна дня 3(1 
цвѣтня 1854, де говорить ся, „же налевьке вознущеньѳ въ Сѣменищѣ 
вробилося, котре ся уконьчило укараньеиъ нервоводителей“ .

*) Лист Шанковського г 2 пая 1854 р.
3) Лист Андрія Воевідки до Амвросія Шанковського 8 датою 15/11

1854.
4) Лист Шанковського 8 4 (16) червня 1854 р.
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под. в полуднє, отже літом саме в найбільшу спеку. Виїмково' 
тілько користав дехто з дальших проходів за, місто. Додумав, ся 
вкінці й сам ректор до того; що його вихованцям треба більше 
воздуха, £  позволив їм виходити о пів до 7-ої рано по молитві. 
Але стало ся со аж у маю 1855 р .1), отже тоді',, коли грудні 
недуги розгостили ся таки добре в понурих мурах семінарії.

Далі треба піднести, що не тілько про фізичне здоровле 
пиїомцїв дбали у віденьській семінарії в 50-тих роках мало —  
і з морального погляду псовано там неодного. Дуже- скоро за
вела. ся в семінарії система шпіонажі й доносів. На кого пішов 
донос, того переслідувано -на всі лади навіть без огляду на 
стан його вдоровля.. Та се, здаеть ся, була одна із слабих сто
рін Литвиновича, що любив часами слухати доносів. „Заушники 
такъ наробили, —  жалувть ся один із: таких покривджених8) — 
такъ оны причиною, що Калѣньскій въ вакаціи много малъ тѳр- 
нѣти, Шѳмелякъ въ вакаціи,, но и теперь по троха... Скитаешься, 
яки заушники? Троха изъ тамтого року —  найбблыпѳ изъ ва* *- 
кацій прогульки дѣлающи съ управителемъ —  и теперь w erden 
w ir m it A rgosaugen bew acht — черезъ кого? черезъ совѣт
ника (здаеть ся, Григорія Шашкѳвича), одного нашого соуче
ника —  и еще черезъ одного а може и черезъ кблькохъ но 
о которыхъ мы еще нѳпѳвни. Изъ всего того пбзнаешь, якъ 
пріемно тутки“. Бачимо з тих слів, де жерело сеї системи до
носів. Початок її —  се ферії 1854 р., коли питомцї робили 
прогульки з управителем, себ то певно з ректором. Було се як 
раз після „бунту“ питомцїв з нагоди смерти Чачковського. 
Видно ректор не бажав зазнати ще раз чогось подібного й по
становив зарадити сьому на будуче; Отже зблизив ся до- питом
цїв підчас ферій, з’єднав собі декого з них і сотворив у семі
нарії інстітуцію донощиків, аби дізнавати ся заздалегідь про 
наміри богословів. Так дуже бояв ся він, аби не потерпіла його 
повага й слава доброго управителя.

Не завадить додати, що й жити самих питонцїн не все 
було бездоганне. Самі вони признають,, що- „карты... значну 
ролю бтгрываютъ“ між ними3), а „виш а естетика“, про яку 
нераз згадуеть ся в листах,, також не свідчити про них добре.

*) Лист Воевідки в мая 1855, р.,
*) Ласт Луки Лисяка до Амвросія Шавковоького z датою: Вѣдень 

15/11 1854.
*) Лист Андрія Воевідки до Аивросія Шанковського в датою-: 

25/12 854.
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Та „«естетика“, про яку маємо тілько відірвані звістки, була 
родом товариської забавя, що яазга розвеселяти товаришів. 
Тілько ся веселість проявляла оя пасто в  грубих, яеприличних 
висловах, сполучених певно з відповідною міміко«) або й мох» 
з  якимось імпровізованим концертом чи представленеж. В пож
дім разі не муеїла се бути дуже невинна забава. Деякі листи, 
•писані віденьськижи товаришами Амвросія Шанковського, пода
ють кілька пробок таких „естетичних“ висловів, а >8 троха вів- 
н'ійшого часу (1860 р.) маємо один польський вірш пасквільного 
характеру в показом аа  курс „ваш ої естетики“ з  р. 1855. П о
даю тут той вірш як пробу тої „висшої естетики“ ; не вважа
ючи на його пасквільний характер, йому все таки не можна 
відмовити дотепу.
•Gl<©3 R a d o ś n y  p o ś -w ię -c o n y  l e g o  M o ś ć i  N a  j p r z «  w i e l e  b- 
n i e j s z e m u  P a n u  B a z y l e m u  L w o w i ,  P a n u  n a  D . . k o w c a c h  
O c h m i s t r z o w i  p o d f , a r ; t . u c h o w s . k i e m u  o d  w d z i ę c z n y c h  

s ł u c h a c z y  w y ż .  E s t e t y k i  1860.
Ciesz i  raduj się Niwo Dorożańska,
Bo nad tobą zajaśniała laska pańska,
Czego wieki nigdy nie wiedziały 
Tęgo my szczęśliwie się doczekały.
Oto nasz m istrz wielki Łew stary,
Co niegdyś bajał bez miary 
Dzisiaj płodzi na  świat wielkie dary 
Dwoje bliźniątek Lwiątek do pory.
Witaj nasz mistrzu sławny 
Pięknej sztuki nauczycielu dawny,
A z  skąd że u ciebie naglie taka siła,
Że naraz dwoje Lwiątek spłodziła,
T a że pamiętasz ja k  to nieraz przecie 
Mówili wszyscy że nigdy na świecie 
Niedołęga Lew stary nie przyjdzi do tego 
Aby mógł spłodzić Lwiątka choć jednego,
A Ty tu  naraz dla świata wygody,
Wydajesz z siebie takie wielkie płody.
0  koby ta  iskra ciągle w tobie trwała
1 zawsze po dwoje Lwiątek wydawała,
Tego ci życzą twoi przyjacielie
Twej nauki dawnej wielbicielie
Żyj nam  Lwie królu żyj na mnogie la ta
Tnij dalej tw e sztuki w óbec całego św iata!!!!1

Członkowie byłej szkoły Estetycznej z R. 1855.
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Отакі були внутрішні відносини в віденьській семінарії 
в 50-их pp. X IX  в. її удержувано з релїіійного фонду, а на 
кождого питомца припадало по звісткам ІІелеша1) номінально 
850 злр. річно, себто для 41 нитомців 34.850 8лр. Але з сеї 
суми треба було покривати ще високий чинш (4485 злр.), пла
тити настоятелів, лікарів, службу і т. п. так, що на кождого 
питомця припадало дуже мало гроша. Отже не дивно, що в не- 
одному треба було щадити таки добре. Значить, заряд семіна
рії, хоч міг нерав поводити ся більше корректно й усунути 
своею прихильністю богато лиха, не поносить тут головної вини. 
Не знаємо тілько, чи заряд .жалував ся на се властям. В кож- 
дім разі передача живленя питомцїв у несовісні руки (примір 
на сторожах показує, що можна було сему при ліпшій волі за
радити), невідповідна лікарська опіка, вкінці сама безрадність 
заряду, а передовсім дивна охота закривати перед світом хиби 
заведена доповнювали тілько головний недостаток.

Тому то стрічаємо часто факти, що богато питомцїв стара- 
єть ся чим скорше покинути семінарію й перенести ся до 
Львова. Неодного вдержувало тілько те, що не хотів робити 
прикрости своїм добродіям, за яких ласкою сюди дістав ся.

Та тут вичислено самі лихі сторони віденьськоі семінарії. 
Але сей обрав був би невірний, коли-б не вгадати й про добрі.

Головна річ — віденьська семінарія була місцем, де наше 
священство могло набрати справді висшого образованя. 1 тому, 
хоч які значні її хиби, її культурне значінє дуже велике. Сам 
побут у Відні, в місті, де крім цісарського двора містять ся 
найвисші державні уряди, позволив бачити неодно таке, чого 
пр. у Галичині не побачиш. Кореспонденція А. Шанковського 
показує, чим цікавили ся наші литовці; в іх листах маємо до
кладні описи всяких парад і т. и. При таких нагодах дошуку
ють ся вони часто чогось рідного; все, що мало в собі щось 
більше славянського або де виступав виразнійше східний обряд, 
звертало на себе увагу наших питомцїв. Прогульки поза місто 
знайомили їх з відмінними умовами житя. Вкінці доповнювали 
їх  образовано подорожі. Відбувши довгу й трудну подорож із 
Галичини до Відня* 2), засмаковували питомці в подорожах і ви
користовували час літніх ферій на те, аби бачити чужі краї.

х) ор. cit., стор. 994.
2) Одна така дорога зазначена в головних нарисах в листі А. Во- 

звідки в жовтня 1854 р. їхали, розушівть ся, переважно вовон. До са
мого Кракова треба було їхати пять день.
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Листи А. Шанковського заховали кілька згадок про такі подо
рожі, а його дневнпк присвячує навіть цілий великий відділ 
описови поїздки в полудневі краї Австрії. Сей опис цїкавий яв 
панатка нероввиненої ще у нас літератури подорожий.

Та в другого боку годї було надто часто користати з по
дорожий чи хоч би й більших прогульок питомцям, що не пали 
не раз покритя і на найконечнїйші потреби. Розуміли се деколи 
їх духовні вверхниви й стирали ся зарадити сьому достарченєи 
гроший на подібні діли. Кілька равів присилав на се питом
цям по 50 або й 80 злр. врижевський епіскоп Ерделлї, а й львів
ський нитрополїт дав також pas на се троха гроша.

II. Духове житє.
Для характеристики духового житя в віденьській гр. в. 

духовній семінарії кореспонденція А. Шанковського подає до
сить богатий матеріал, який доповняють у дечім листи Івана 
Головацького, напечатай в згаданій публікації проф. Студинського.

Склад семінарії був дуже ріжнородний. Ріжнородні мусїли 
бути й погляди між питомцами. Крім галицьких Русинів, що 
творили більшість питонцїв, бачимо там ще угорських Русинів, 
Румунів та Хорватів. Спільне житє в семінарії доводило часто 
до тісної приязни між ними, а сеї приязни не забували вони не 
раз і пІ8нїйшв. Найменше приязні відносини бачимо таки між 
самими Галичанами, що часто шукали радше приятелів між чу
жими. Одні другим оповідали про свою тїснїйшу вітчину й за
цікавлювали себе взаїмно. 8 того родило ся бажане пізнати 
близше і край і нарід товариша. Для нас були би цікаві й 
важні такі shochhh передовсім з угорськими питомцами, а опісля 
8 полудневими Славянами, репрезентованими в семінарії Хорва
тами. Та на жаль наша кореспонденція подає мало інтересного 
в сїй справі; хиба найцїкавійші тут листи угорських богосло
вів до А. Шанковського, з котрих найважнїйші подам на иншім 
місці.

Можна тілько сказати, що дуже тїсна дружба лучила га
лицьких пнтомцїв з угорськими. „Угерски хлапцѣ“, як їх нази
вали, були в дещо красшім матеріяльнім положеню, ніж наші, 
тому й нераз платили нашим забаву. А зложивши собі дещо 
гроша, пускали ся вони в дальші подорожі й тягли ще наших 
в собою. З Хорватами жили Галичани також близше, воли Хор
вати вчили їх своєї мови. Добрими товаришами були й Румуни,
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коїв А. Шанковський говорить про них, що вони „суть... поц- 
тивы хлопцѣ и котрыхъ люблю якъ братѳй моихъ“ 1). Отже 
видно, що ніж віденьськими питомцами бую загально нирне, 
товариське житє; аж пізнїйше завела ся ніж ними нетовариська 
шпіонажа. Серед такої згоди иусїла відбувати ся обиіна погля
дів легко 3 скоро.

Своїми литовцями інтересували ся епіскопи 3 ріжні цер
ковні достойники. Не раз приїздили вони до Відня в ріжних 
справах і пробували З довший пас у семінарії. При таких на
годах вони розмовляли 8 молодими богословами, а се не могло 
бути без впливу на них. Ось кілька прииірів таких відвідин. 
У лїтї 1853 р. прибув до віденьської семінарії великоварад- 
ський гр.-кат. епіскоп Ерделлї, один із тих, яких дещо більше 
обходила доля сеї інстітуції, воли він розмовляв про неї 8 їр. 
Туном і побоював ся за її  розвиване. Притім вгадка про його 
обави перед взуітани 3 Шарами кидає характеристичне світло 
не тілько на його погляди в справах грецько-католицького 
обряду, але 3 на його відносини до Риму. Галицькі 3 угорські 
нитонцї годили ся очевидно в тій справі з ним вповні. СеЗ 
Ерделлї, горячий прихильник східного обряду, мусів мати не 
малий вплив на погляди наших питомцїв, тим більше, що в його 
окруженю були люди щиро віддані східній церкві. Цікаву по
дію з часу побуту Ерделля у Відні нотує А. Шанковський: 
„їїамятаю раэъ то було на вакаціяхъ приіхалъ булъ ту Еписк. 
Великоварадскій Erdelly зъ своими крылошанами. Один въ тихже 
Sillady P ropositus capituli et fu turus Eppus Lugosin прійшодъ 
булъ до церкви и стапулъ тамъ въ крилосъ, где и я стоял-емъ. 
Тымчасомъ Ректоръ благословилъ тогдн якись слюбъ а онъ тому 
нридивлялъ ся... не мбгъ ся бнъ надивовати, якъ прій шло до 
присяги а я былъ такъ щасливий, же онъ до мене тій слова 
сказалъ: Non putavi ego, quod vos ritum  graecum  hunc usque 
in  m odum  m utastis Iuram entum  plane non pertinet ad bene- 
dictionem  neq illud in  ecc[lesi]a graeca adhibet. Я яко мбгл-емъ, 
такъ ся боронил-емъ, казал-емъ, же слова въ той присязѣ пря- 
ходящи н. пр. m ałżonek суть слова польски а не старославянь- 
ски, но онъ не далъ си говорити".

Далі згадаю ще про приїзд вісьмох грецько-католицьких 
епіскопів до Відня на весну 1854 р. з нагоди цісарського ве- 
сїля. Три епіскопи, а іменно: Їаїанець, Яхимович і Бохенський *)

*) Лист в 25 грудня 1853 р.
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мешкали таки в семінарії, а мукачівський епіскоп Попович, 
фоїарашський архіепіскоп Сінлїнтін, великоварадськиб епіскоп 
Ерделлї, люїошський Добра б шахошубварськиб Алвксі разом із 
крилошанаии мешкали в місті. Епіскопи відправляли богослу- 
жена в страсний тиждень1), та про їх  зносини в питомцами не 
добі дуємо ся на жаль майже нічого. Тілько близше сказано дещо 
про еп. Бохенського. Питомцї любили його дуже9), бо він при
пускав їх до себе і вдавав са з ними радо в розмову. Ось що 
чуємо пр. про нього: „Въ Суботу вечеръ поцтивы нашь Іи>анъ, 
котрый насъ Л’вовскихъ того дня, котрого ему при его прибы
тію прѳдставлялисьмо ся, дуже снисходительно пріялъ, съ глас
ной волѣ посвятилъ намъ Пасху, пожаловалъ насъ, же насъ 
такъ вымученно обовязками въ церквѣ и же така пасха худа 
и даровалъ намъ 20 fl СМ на регреаціи“ 8). Раз навіть радив 
Бохенський пнтомцям потайки кидати Відень і втікати до Га
личини.

В инших згадок про сей побут епіскопів у Відні піднесу 
ще те, що на воскресній утрені целебрант Ерделлї, хоч румун
ський епіекоп, співав по славянськи: „Христос воскресе“.
В вагалї Ерделлї відносив ся дуже прихильно до наших литов
ців і старав ся з’єднати їх не тілько присипкою грошевих по
дарунків, але й пошанованєм їх богослуженя. Може се була та
кож віддяка 8а їх  товариське поведене з його румунськими пи
томцами.

Вкінці угро-руські епіскопи також подобали ся дуже на
шим богословам. Вони гарно відправляли, „суть уцтивы люде, 
не встидаютъ ся курити цигара на коритару, нѳкотры поприво
зили бриндзы для своихъ алюмнбвъ“ * * 4 * * *).

Отеє найважнїбше 8 побуту владик у віденьській семінарії 
в першій половині 50-их рр.

Що до науки, належали наші питомцї до найліпших зпо- 
між усіх віденьських студентів богослова. І  зовсім природно, 
бо до Відня йшли звичайно найздібнїйші та иайцїкавійші. Тому

*) Сї богослуженя описані в листах А. Шанвовського: до родичів
8 ЗО двітня і до брата Льва 8 2 мая 1854 р. Так мавко також описи
торжеств в нагоди цісарського весїля.

*) Тону то б дивують нас слова Івана Гушалевнча, сказані з при
воду смерти Бохенського 1857 р .: „Смерть Г. Епископа нашихъ священ
никовъ не тронула“. (Др. Студинськиб, ор. e it , стор. 323).

8) Лист Шанковського до брата.
*) Лист до Льва Шанковського.
Змпжсхх Наук. Тов. їх. Шевѵежжж, т. СХУ. 7
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чуемо раз ураз похвали, якими обсипували їх настоятелі' б про
фесори.

Ерім викладів займали ся вони ще пильно лектурою у себе 
дома. А в тім напрямі мали доволі свободи б за недозвохену 
лектуру не карано надто строго —  не так, як було в тім са
мім часі у львівській семінарі!. Можливо, що се був головно 
вплив самого Литвиновича, який за ніяку ціну не допустив би 
до голосного скандалу на тім тлї б волів радше не заострю- 
вати дуже відповідних приписів. Тому віденьські богослови мо
гли богато зробити для самоосвіти б справді робили дещо 
в тім напрямі, хоч не так богато, яв можна би надїяти ся но 
згаданих обставинах.

Вже само товаришоване 8 питомцами чужих країв прине
волювало Галичан учити ся рідноі мови своіх товаришів, а се 
потягало за собою дальше охоту вчити ся чужих мов взагалі. 
І  тав вправивши ся передовсім у німецькій мові, вчили ся вони 
також італійської, аби можна було колись підчас подорожі в іта
лійські краї порозуміти ся, і вміли її навіть досить добре, коли 
й переписували ся нею; заховав ся один такий італійський 
лист з 1854 р. По хорватськп вчили ся вони від своїх това
ришів Хорватів, а по мадярськи певно від угорських Русинів. 
Також наукою француської мови зайняли ся вони дуже. В тій 
цїли згодили собі питомцї в зимі 1853 р. студента У року ме
дицини Елимковського, який учив сеї мови 6 богословів Гали
чан і 5 инших по дві години тижнево за винагородою 1 злр. 
ЗО кр. місячно від кожного з них. Ректор, довідавши ся про 
ее, не то не спиняв їх, а ще й похвалив і визначив окрему 
салю на науку1).

Від 1854 р. позволив ректор питомцям слухати викладів 
проф. Мікльошіча. Вже попереднього * року старали ся питомцї 
о сей дозвіл, одначе не могли його добути. Ось що пише про 
се Іван Головацький: „Г. Дръ Литвиновпчь приклонился на сей 
годъ позволить своимъ питомцамъ посѣщать прѳдподаванія Г. 
Миклошича, и то хотѣлъ еще тайкомъ сдѣлать, будьто ни онъ 
ни прочіе богословскіе профессоръ! отомъ не знаютъ, и тѣмъ 
очень оскорбилъ Г. Миклошича“ * 2). Видно з того, що вчити пи- 
томцїв церковно-славянської мови чи розбирати з ними старо
руські памятки було для віденьських духовних кругів не дуже 
пожадане.

х) Лист Шанковського з 25 грудня 1853 р.
2) Др. Студинськнй, ор. e it , стор. 153.



Не треба й говорити, ввий вплив мусїли мати на Галичан 
такі виклади. Як його великий краян ВартОлоией Копітар1), був 
і Франц Мікльошіч щирии прихильником самостійного розвою 
українського народу. Тому й знайшов він скоро пильних учени- 
ків і щирих прихильників між галицькими Русинами* 2 3). До русь
ких питомцїв Мікльошіч, загалом лагідний і зглядний у відно
синах до студентів8), був дуже приязний.

Подаю тут кілька звісток ів нашої кореспонденції про від
відуване викладів Мікльошіча відѳньськими питомцами. В осени 
1854 р. слухали питоицї викладів Мікльошіча про церковно- 
славянську мову й Нестора4 5). В грудні того самого року пише 
один литовецьб) :  „Ходимо... на славяньскій языкъ пбдъ Микдо- 
сичомъ: 3 годинѣ (бтъ 8— 9) на старословеньскій (Urur) 1 год. 
на южно словеньскій (толкуемо O sm ana їундолича твореніе) 
1 год. на Нестора —  то насъ тѣшитъ... Дуже добре учитъ. 
'Старо-славеньское толкуемо. Я вже два разы читалъ югословень- 
ского Османа. Потроха вже вивчивъ“. Видно з того, що наші 
питоицї таки користали з викладів Мікльошіча й працювали на 
його семінари.

Другу цікаву ввістку про відносини Мікльошіча до Гали- 
чан подає кореспонденція А. Шанковського що йно 8 грудня 
1858 р. в листї Михайла Осадци, що як раз тоді пробував 
у віденьській семінарії й пильно студіював староруські й цер- 
ковно-славянські памятки під проводом Мікльошіча. Учений про
фесор займав ся молодим богословом досить пильно і зичив 
йому свої власні книжки, коли Осадца пише: „Г. Миклоеичь 
отложилъ критичное изданіе Нестора на будущій годъ —  по
неже теперь второе изданіе Словаря своего составити хоче; 
одинъ лише аркушъ изданъ —  который я Вамъ (Шанковсьиому)
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*) Про відносини Копітара до Русинів гляди гарну студію д. 
Михаила Тершаківця: Відносини Вартолонѳя Копітара до галицько- 
українського письменства (Ван. Наук. Тов. ін. Шевченка у Львові, 
1910 р. т. ХСІѴ—V і окремо).

2) Диви про них дещо в книзї „Исторія славянской филологіи“... 
И. В. Ягича. Спб. 1910, стор. 759 і сл.

3) 11р. ній батько, що був також якийсь час ученикон Мікльошіча 
(у 70-их рр.), оповідав, що він мав ввичай питати ся наперед при іспи
тах: „W as für ein Landsm ann sind Sie?« — і давав опісля питаня 
в области рідиої мови S літератури питаного,

4) Лист Воевідкн а падолиста 1854 р.
5) Лука Лисяк в листі до Амвросія Шанковського в датою: Б ѣ 

денъ 28/12 1854.



т Ярослав Гординський

такожь пбшлю“. Сей лист свідчить про досить широке очитанє 
Осадци в области славістики — се також безперечно вплив 
Мівльошіча. Очевидно видане відомої гранатики Осадци попе
редили поважні й довголітні студії.

Далі відомо, що Мікльошіч займав ся Яковом Головацьким 
і зробив йому не одно добро, пр. пильно заходив ся в прави- 
тельственних кругах, аби Головацького потверджено на профе
сора унїверсітету у Львові1). Так само пильно слідив він його- 
наукову роботу, про яву Головацкий, вдаеть ся, повідомляв його 
все чи то листовно, чи при помочи свойого брата Івана, чи 
присиланем виданих ним книжок. І  так ніж иншими видав Якій 
Головацький 1854 р. свою -хрестоматію8), де передрукував дбго- 
вори руських князів з Греками. За се, як доносить Осадца, мав 
Мікльошіч причину бути незадовохеним, бо сам приготовляв як 
раз видане Несторової літописи. При тій нагоді сказав він до- 
Осадці: „Ich m öchte wohl gern diesen Gymn. L ehrer sehen 
wollen, der m ir die T rak tate  und  den Igor gehörig gram m atisch 
u n d  sachlich — erklären könnte. Mir kom en viele Stellen in  
diesen beiden D enkm älern sehr dunkel vo r“ .

Додаю ще кілька слів про книжки, які читали віденьські 
богослови того часу, аби дати менше більше докладний образ їх  
лектури й образована. Отже в загалі' бачимо у них охоту чи
тати книжки й поза унїверсітетом, хоч не у всіх однакову. Ц і
кава річ, відки діставали ся книжки в семінарію. Поминаючи 
семінарську бібліотеку (сам Литвинович позволяв питомцям ко- 
рнстати 8 своїх власних книжок), питомці, розунівть ся, купу
вали книжки й самі. Головним доставникрм книжок для них була« 
книгарня Венедикта3), фірма добре відома Галичанам, яким вона, 
доставляла богато славянських видавництв. Крім cero купували 
питомці книжки й принагідно. Цікаві пригоди стрічали іх часом,

1) Др. Студинеький, ор. сік, стор. 51 і сл.
*) Хрестоматія церковно-словенская и древно-руская въ польву 

учэнвковъ вышшои гѵмназіи... составилъ Яковъ Головацкїй... Въ Вѣ
дай, 1854.

*) Роля каигаря Венедикта в розширѳню славянських (між ними 
й руських) видавництв васлугуе на близшу увагу. Згадаю тілько хоч би 
те, що вія як одинокий славянськнй книгар у Відні відай один на ці
лий Відень прийиав у розпродаж галицькі виданя в сорокових роках. 
X IX  в. і був у загалі посередником в обміні книжок між Славянами. 
Не одну згадку про него читаємо в „Кореспонденції Якова Головацького- 
в літах 1835—49* *, виданій проф. Студинськин у Львові 1909 р. В ко
респонденції Шанковського згадуеть ся також часто про него.
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підчас такого купована. Прим. 1853 р. оповідав Шайко вський 
ось що1) :  „Всечестнѣйшого крилошана Шашкьевича все выдимо 
на одной лѣцитаціи. Мы такоже тамъ ходимо н книжки собѣ 
окупуємо* но абы насъ такъ дуже Нёмдѣ не смотрѣли беремо 
въ мѣсто обойчикбвъ хустки, выдно вьѳнцъ, же не дуже намъ 
тамъ ходити выпадаѳ; черезъ тое не стыдаеся той Высокодо
стойный мужь тамъ приходити а нѳразъ при якой книжцѣ, ко
тру н онъ н мы купити жѳлалибысьмо ся, боремо ся такъ долго 
въ нымъ доки онъ, понеже ббдыпѳ грошей мав якъ бѣдны пи
томцы, насъ въ кутъ нѳзажѳне. Однако слы часомъ намъ не в и 
падає вже зъ нимъ разомъ якую книжку лѣцитовати, тогда мѣ
сто насъ бородати Бринѣцкій зъ нимся боре, а бгтак куплѳнну 
книжку намъ оддає“.

Другим жѳрѳлом, відки НИТОМДЇ діставали книжки, були 
ріжні люди, що хотіли мати вплив на них. Передовсім старав 
ся подати їм відповідну лектуру й розширити поміж них москво
фільські видавництва Іван Головацький. І  так 1858 р. вумів він 
ровіпхати поміж віденьських богословів кілька примірників „Коь 
нюшого“ Богдана Дїдицького2). А в маю того року пише він 
до брата Якова: „Обѣщанныя Тобою книги, именно Зубриц- 
каго, Конюшаго, Библіотеку чтеній пришли скорѣй —  здѣшніе 
питомцы попытуются; такожь „Покоренія Новагорода“ желали 
отъ меня118). Огжѳ видно, що Іван Головацький зумів дуже скоро 
навявати тісні зносини з питомцами. Хоч Іитвинович (як про се 
буде низше) бороздив дуже роботі І. Головацького в семінарії, 
все таки Головацький не переривав зносин 8 питомцами й ширив 
між ними ріжні книжки. І  тав чуемо дальше, що на весні 
1854 р. запренумерували два питомцї, відай за його посеред
ництвом, історію Зубрицького* 4 *), а в липні вміг він придбати 
ще 9 нових пренумерантів із семінарії6). В р. 1855 ширив Го
ловацький при помочи Нодя в семінарії „Семейную библіотеку“ 
Северина Шѳховича й збирав там для неї передплатників6). 
В загалі в тім році мав І. Головацький щаств між відвньсьвими 
богословами, воли в цвітні пише свойому братови: „Счетъ по
слѣдней посылки въ итогѣ 25 fl. сѳребр. именно: Анѳологія, 
Отецъ Игнатій и Катихизисъ. Эта посылка чрезвычайно благо
получно повелась; дня эа два или три не стало у меня НН

*) Лист в 25 грудня.
8) Др. Студинськнй, Кореей. Я. Голов. 1850—62, стор. 52.
8) Таяже, стор. 67. *) Тавжѳ, стор. 130.
6) Таяже, стор. 142— 143. •) Таяже, стор. 186.
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одного даже собственнаго екземпляра. Все разобрали съ жадно
стью Семинаристы, и поплатили уже на 1 Апрѣля; и многимъ 
еще спрашивавшимъ я не былъ въ состояніи удовлетворить“ 1). 
І  далі подав Головацький спис книжок, яких важадали ще від 
нього семінаристи: „ 1) Анеологіи —  15 екз. 2) Катихизиса —  
12. 3) Отца Игнатія — 10. 4) Покореніе Новагорода —  4. 5) 
Граматика Духновича — 2. 6) Скитъ Манявскій —  1. 7) Цвѣты 
зъ наднѣст. Ливады — 2. 8) Лѣрвака — 2. 9) Богъ —  Ода 
Державина — 3. 10) Вѣнка I и II част. по 3. 11) Пастыр
ское Посланіе о непорочномъ начатіи нѣсколько екземпляр.“ 2). 
А в червні' продав І. Головацький у семінарії ще 12 примірни
ків історії Зубрицького8).

Як видно з наведених- примірів, доставляв Іван Головаць
кий богато книжок віденьським богословам і що йно 1858 р. 
припинив його в тім ділі Григорій Шашкевич*) з причин, про 
яві буде сказано далі.

З инших людий, що намагали ся ровкидати між відень- 
сьвими питомцами книжки й брошури для своїх укритих цілий, 
згадаю ще сербського патріарха Раячіча, що ширив у семіна
рії брошури політичного вмісту* * 5). Далі була в руках питомцїв 
всесвітня історія Роттека —  пренумерував її пр. А. Шанков- 
ський — видане обчислене на 27 томів6). Се відома книга, що 
одушевляла свойого часу старше поколїнв галицьких сьвящеників.

Велике вражіне вробила в семінарії лектура „Еміля“ Руссо. 
Привіз її туди (чи прислав) також Шанковський, а воли він 
покинув Відень, не відсилали йому товариші сеї книжки ще 
довгий час. Маємо навіть окремий лист (Шемеляка), присвяче
ний у вначній части увагам над сим твором.

В півнїйшім часі вразило наших богословів незвичайно чи
тане гомілїй Золотоустого7).

Деякі вказівки що до лектури віденьських питомцїв подає 
днѳвник Шанковсысого. Маємо тут вразу уривки тілько німець
ких творів —  орііінальних і перекладів: Шіллера, Боца (псевд. 
Діккенса), Іенауа, Гайного, їетого, Б. Стоу (Stowe), Періера, 
Байрона, Кальдерона, Кампѳра, Зайлера. Тут і там бачимо ла
тинські цитати з Теренція й Верїідїя. Від грудня 1853 р.

1) Также, стор. 196. *) Т а їг е , стор. 196—7.
3) Также, стор. 210. *) Также, стор. 391 і сл.
5) Лист Шанковського 8 6 (18) карта 1854 р.
6) Лист Шавковського з 25 грудня 1853 р.
7) Лист Воевідки 8 25 грудня 1854 р.
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стрічаємо виписки також is польських письменників: эразу 
8 Одинця, а опісля fi инших. В вині 1854 р. видно сліди лек
тури Григорія Назіянзенського (в латинського тексту) і Золото- 
уста (в німецькій перекладі).

З мая 1854 р. походить копія великоруської поеэійки: 
„Къ соловію", при чім менше зрозумілі слова пояснено німець
кою мовою. В нашій кореспонденції згадуеть ся про велико
руські книжки уперве в листі А. Шанковського 8 марта 1854 р. 
Отся поезійка показує, що знане великоруської мови поміж ві- 
деньськими питомцами не було ще велике fi вони очевидно тоді 
ЩО fiHO вчили ся ї ї 1).

Від тепер попадають ся в дневнику Шанковського вже З 
цитати 8 Пушкіна, значить, читано великоруські книжки.

ІІІ. Культурне значінє семінарії.

Переходячи до культурного значіня віденьської семінарії 
в 50-их рр., спинимо ся передовсім на отсїй замітці Пелеша: 
„W enn wir auf die Erfolge dieses Sem inars zurückblicken, so 
m üssen w ir wohl gestehen, dass die besten jüngeren  K räfte 
der beiden galizischen Diözesen aus diesem Sem inar hervor
gegangen sind, von denen sich viele um  den S taat und um  
die Kirche wesentliche Verdienste erw orben haben. Leider h a t 
das Sem inar das Unglück gehabt, einige nichtsw ürdige Sub- 
jecte zu beherbergen, welche ehr- und pflichtvergessen, und  
der grossen W ohltat, welche ihnen  durch die A ufnahm e in  
dieses Sem inar zu Theil geworden sind, uneingedenk, den 
Eid der T reue und  des Gehorsam s gebrochen haben, und  
nach  Chelm in  R ussland  entlaufen, und dort zum  Schism a 
ahgefallen sind. Diese traurige Begebenheit ist sehr zu be
dauern..." В примітці вичислено поіменно отсих апостатів: 1) 
Лука Цибик, 2) Іполїт Криницький, 3) Филип Дячан, 4) Макар 
Гойнацький, 5) Михайло- Добрянський, 6) Іван Коритко, 7) Гнат 
Гойнацький, 8) Микола Ливчак. До того додано таку замітку: * 8

*) Для показу, як се роблено, подаю перші рядки сеї поезійки
8 тими дописками, які додано до неї:

Ш и, во мракѣ ійіой рощи (Hain, гай)
Нѣжной (zärtlich) кроткой (sanfte) соловей!
Пой при свѣтѣ (Licht) лунной (helle) нощи,
Гласъ твой вилъ душѣ моей і т. д.
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„Die m eisten A postaten stam m en... aus den ersten Zeiten des 
Bestandes dieses Sem inars“ 1).

В сих словах осуджено дуже остро русофільську пропа- 
їанду поміж віденьськіши питомцами в 50-их рр. Попробую на 
основі кореспонденції прослідити докладнїйше сю справу.

Маємо змогу приглянути ся гадкам віденьських питомцїв 
протягом майже всіх 50-пх років. Ті роки, а передовсім їх 
перша половина, се час, у якім зростало в Австрії напружене 
між сею державою та Росією. Внутрішнє положене австрійської 
монархії по, завішеню констітуції характеризує міністерство їр. 
Льва Туна, з яким здобули, як згадано, в державі перевагу 
клерикальні елементи.

Серед таких обставин не могло б,ти в Австрії двох гадок 
що до поглядів на всякі русофільські чи православні змаганя. 
Австрійське правительство намагало ся на початку 50-их рр. 
вдавити москвофільську пропаїанду і то не тілько в Галичині. 
Та воно за мало орієнтувало ся в сих справах, а наглядним 
доказом сього факт, що як раз у 50-пх рр. дійшло москвофіль
ство в Галичині й Угорщині' до великої сили. Стало ся се го
ловно тому, що правительство очевидно не без впливів з боку 
передовсім висшого духовенства, не звертало ся рішучо проти 
властивих огвищ і підпор сеї пропаїанди, а вдоволяло ся більше 
новерховними мірами, які доводили що правда, до хвилевого 
ослабленя й замішана в москвофільській таборі, але не могли 
відібрати йому справдішньої сили. Одиноким наслідком того 
було хиба се, що москвофільська пропаїанда по кількох невда
лих пробах поступати отверто без маски, почала крити ся в кер- 
тичі нори і вести систематичну, навіть подекуди добре зорїанї- 
зовану роботу. Та про те навіть слаба й недовга акція прави
тельства, викликана з одного боку політичними ваворушенями, 
а з другого особистими заходами обиджених москвофільськими 
діячами впливових одиниць, мала велике значіне для руської 
суспільности в Галичині. Між Галичанами не було в тім часі 
ніякої орієнтації в небезпеці русофільської пропаїанди, і що 
йно правительство, за яким привикла йтп сліпо переважна часть 
духовенства й інтелігенції, відвертало наших людий бодай у ча
сти від москвофільства. А що саме в пору отвореня віденьської 
духовної семінарії грозила з боку Росії небезпека війни, не міг 
виявляти прихильности до москвофільства той, хто хотів пока-

*■) Pelesz, ор. cit., стор. 994—995.
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вати себе льояльним австрійським горожанином. Таким льояль- 
нпм горожанином мусів конечно виявляти себе ректор відень
ської семінарії. Як парох віденьської церкви і настоятель пи
то м ці в, що мали нагоду сходнтн ся з ріжними католицькими 
достойниками Австрії, мусів він добре дбати про те, аби ö сам 
думав офіціяльно тав, як думало правительство, і аби так само 
думали його питомцї. І може мало хто держав ся так точно 
гадки правительства, як перший ректор віденьської семінарії 
€пірідіон Литвинович.

О скілько можемо схарактеризувати особу Литвиновича, ба
чимо в нїи, що правда, Русина 8 переконана, але при тім най- 
льояльнїбшого й найиослушнїйшого горожанина Австрії, що був 
звичайно тілько там патріотом, де прийшов виразний приказ 
з гори, або де русько-католицька церков у Галичині' була вже 
занадто загрожена1). Які-б не були погляди Литвиновича до 
1852 р., досить, що в тім часї вискуб він собі довірв прави- 
тельственних кругів і йде в поровуміню з ними. Гладкий у по- 
веденю вмів він подобати ся висшим сферам як людина незви
чайно оглядна, що бояла ся й ті ни маніфестації проти уряду. 
Він міг видати ся дуже вигідним чоловіком, через якого можна 
було впливати на вагал Русинів. І  від тепер уживав його пра
вительство як посередника в важних часами місіях — і видно, 
Литвинович дорожив сим довірем і бояв ся втратити його. Як 
ректор семінарії дав він не раз дбкази, що правительство не 
помиляло ся.

Коли між Австрією й Росією стало в 50-их рр. щось 
псувати ся, й відѳньськѳ правительство виступило проти иоскво- 
-фільства, протиставляли для його ослабленя зворот руської ін 
телігенції до народнїх ідеалів, станув Литвинович без ваганя 
проти москвофілів. Можна навіть догадувати ся, що правитель- *)

*) Те, що доси знаємо про Лятвнновича перед його ректоратом, 
потребує ще не в одному виясневя й тому полишаю його докладвїйшу 
характеристику в тім часі на боці, а подаю тілько найважнїйшу літера
туру: Б. Дїдицький, Антоній Добрянскій. Львів 1881; Іван Франко, 
Обяви русько-польського антагонізму 1831 р. (Житє і Слово т. III, 
1895, стор. 111— 114); Др. К. Студивський, Польські конспірації серед 
руських питомдїв (Записки Наук. Тов. ім. Шевч. у Львові 1907, т. 
LXXX, стор. 61 і ся .); О. Назарук і О. Охримович, Хроніка руху 
української академічної молодїжн у Львові («Січ“, Альманах. У Львові 
1908, стор. 389); Др. Студниськйй, Кореей. Я. Головацького 1835—49, 
Михайло Тершаковець, Галицко-руске літературне відроджене. У Львові, 
1908, стор. 76.
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ство просто домагало ся від нього попертя національних змагань 
поміж питомцями-Русинами, бо хиба тілько тим можна пояснити 
офіціальне заохочуване богословів до праці на народнім полі.

Про надто широке розгалужене москвофільства між відень- 
ськими питомцами в перших роках годі було й думати. Не до
пустив би був до cero крім Литвиновича 3 такий рішучий про
тивник обвдинителїв, як мінїстеріяльний совітник Григорій Шаш- 
кевич, що мав також великий вплив на семінарію і з яким Іи -  
твинович мусів числити ся, хоч і не долюблював його.

їїропаіанда москвофільства могла діставати ся між питом
ців хиба уривками, потайно, й тому не могла тут 8 разу запу
стити глубшого коріня, а навпаки стрічала ся з поважними пе
репонами. Настрій віденьських питомців у перших трех-чотирох 
роках істнованя семінарії мусимо вважати прихильним у біль
шій части народній мові й народнім змаганям нашої суспільно - 
сти. Инші, ненароднї змаганя були тут тоді тілько виїмкові.

На зверх старали ся питомцї викавати передовсім австрій
ський патріотизм, який справді З лежав в основі їх переко
нань. „Я цѣлкомъ такъ чувствую, якъ нашь Аѵстр: рядъ те
норъ рѣшаѳ ca“ — пише наівно А. Шанковський у листі до 
рідного батька1). А що такі слова не пуста фраза, бачимо не 
тілько з того, що питомцї цікавлять ся живо всякими подіями 
на цісарськім дворі, але передовсім із того, що в приватних 
листах, отже там, де вони не потребували крити ся зі своїми 
думками, виражають ся вони все 8 найбільшою пошаною про 
цісарський дім. їх  тішать радости цісарської родини і в них 
беруть вони живу участь. Досить буде вказати на те зацікав
лене, яке викликувало у наших питомців вінчане цісаря. Точно 
реєстрували вони вістки, ввивані з тим і ділили ся ними 8 Га
личанами. Маємо листи, присвячені точному описови сеі події, 
а кождого мусять вразити в них вислови горячої симпатії та. 
щирого одушевленя, яке огортало питомців на вид молодої цї- 
саревої, що яв раз прибула до Відня. Та сей запал мус'іли 
вначио остуджувати події на цісарськім дворі, які не ворожили 
добра українському народови. Швидко завважили їх питомцї 
й оцінили належите. Вони бачили, що в кругах близьких до 
цісаря росте вплив польської арістократії, а се не могло не від
бити ся на стані Галичини.

Сі побоюваня виявили ся зовсім виравно при нагоді побуту

J) 3 6 (18) варта 1854 р.
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брата дїсаря в Галичині в грудні 1853 р . : я Подла нынѣш
нихъ вѣстей тельеґрафическихь— читає so иід датою 25 грудня 
1853 р .1) — Братъ Цара вже въ головнбмъ мѣстѣ нашого 
намъ милого отечества (себ то у Львові)... Но що бнъ тамъ ро
бити буде? и ци знову Аристокрація иол’ска до давного зна- 
чѣня не прійде? тое неможно смѣло рѣшити. Тамътотъ рбкъ 
молодый сей князь все въ уланьскимъ строю зъ Кн. Яблонов- 
скимъ, котрий булъ его O bersthofm eister спацеровалъ по мѣстѣ. 
Яблоновскій велике мав значенье у двора а коли онъ теноръ 
свой надзоръ надъ молодимъ Бнязьомъ складалъ, получилъ отъ 
Цара равїу Дивизіонера и полкъ Галиційскій прѳждн H ainau 
отъ Архик: Зофін прекрасний сервѣсъ порцеляновий, гдѳ изо
браж ена було, якъ Яблоновскій г. 1848 отбирае въ Віѳннѣ 
штурмомъ царскую палату, и тн всѣ іатунки войска при ко- 
тромъ онъ служилъ. Тое все оповѣдалъ намъ оденъ Русинъ го- 
товлящій ся до докторату зъ Любомудрія, котрий знову будучи 
тамтого року въ Бучачу при Базалянахъ профессоромъ и по
знакомивши ся танжѳ зъ маьоромъ Потоцкимъ, отъ того все 
знає, що ся на ц. дворѣ діє; въ рештою Потоцкій жіѳ дуже 
добре зъ Яблоновскимъ“. Як бачимо, подробиці зовсім мало
важні; якихось важнїйших політичних відоиостпй при такій 
сфері інтересів годі надіяти ся. Ыайвисшим внаком цісарської 
ласки вважали ся ордери, а при іх  роздаваню Русини, не ма
ючи своєї арістократії, звичайно бували покривджені. Що прав
да, при шлюбі цісаря „стояли 6 Епископы наши въ правдѣ 
при кбньци но за тое съ обохъ сторбнъ трону Царского (drei 
u. drei) такъ же Царъ и Цариця все то на однихъ то на дру
гихъ поглядали“, але за те „рядъ при роздѣлѳню ордербвъ 
дуже малий взглядъ тѳперъ робилъ на Русинбвъ а подавалъ 
такимъ ордери, котры ся до ни чого не мѣшали якъ н. пр. въ 
Лвовѣ БарвиньскоміЗ въ Перемислю СѣдьецкомЗ. Зъ прибувшихъ 
ту Епископовъ досталъ їаганець Com turkreutz des F ranz-Jo 
seph O rdens а фогаратскій збставъ Архіепископомъ, тайнымъ 
Совѣтникомъ, коли анѣ Яхимовичь въ 1848 такъ заслуженный 
анѣ Бохеньскій жадныхъ отличій не достали. Гекторъ то на
звалъ передъ нами: die R uthenen  haben jetzt eine tüch tige  
Schlappe von der Regierung erhalten. Я вже знаю, чему бнъ 
тое сказавъ“2). *)

*) Лист Шааковського до родичів.
*) Лист Шанковського до родичів 8 30 цвітня 1854 р.
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Такі події викликували в молодил серцях огірченє fi зне
віру. Пптомцї догадують ся, що „вдався то за симпатія росс. 
Австрія тѳпѳръ криво ся дивитъ на Русиновъ“.

Все те одваче поволи підривало руську льояльність 1848-го р. 
Всі бачили, що Русинам £  Галичині діяло ся що раз гірше, 
а правительство мовчало. Його ласка проявляла ся хиба дуже 
рідко в особистих відзначених. Та віденьські питомці вміли 
оцінити вартість таких відзначень. Ось що вони пишуть про 
винесень Григорія Яхимовича до гідности барона: „Ходитъ ту 
чутка, же Яхиновичъ 8бсталъ барономъ, но чи зъ тылъ Русины 
що зискали?“

Та які-б не були почувапя відѳньських питоиців, заряд 
семінарії мусів бути льояльннй. Питомці були також на зверх 
льояльні 3 берегли ся перед виявами противних гадок, хоча 
в їх душах корінило ся недовіре до Австрії.

IV. Національні та  політичні питана.

Чи були між віденьськими п и то м ц а м и  діскусіі на націо
нальні fi політичні теми? Що нусїди бути, можна догадуватя 
-ся тілько з результатів їх роботи серед суспільности, головно 
по часописах, та з таких фактів, що пр. в однім листі А. Шан- 
ковський ввертаеть ся з просьбою рішити важне з національ
ного боку питане аж до Галичини, до ceofioro батька. В листі 
я д. 25 грудня 1853 р. питаеть ся Шанковський батька, „якъ 
тамъ въ забранбмъ краю въ Россіи священники межи собою 
бесѣдуютъ ци по польску ци по малоруску ци по россійску? 
Такъжѳ радъ былъ знати, въ я кой мовѣ Архіеппъ Варшавскій 
держалъ бесѣду цѳрк: и въ якоЗ мовѣ розмавлялъ зъ Таткомъ? 
Розвязаньѳ тыхъ вопросёвъ естъ для мене дуже важне...“

Не чуючи опори в своїм власнім народі, а бачучи біля 
себе членів инших славянських племен, молоді уми мимоволі 
мусїли звертати ся до них зі своїми симпатіями та надіями.

Сдавянофільські тенденції відѳньських Русинів мали вже 
свою вироблену традицію. їх  огнищем була між иншим і церков 
св. Варвари, де стрічаємо від давна сдавянофільські кличі 
з більше чи менше виразними симпатіями до Росії. Таке сла- 
вянофільство подибуємо fi у відновлевій віденьській семінари. 
Тут знаходило воно досить податний їрунт. Угорські Русини 
мусїли принести його вже з дому, а хорватські товариші тілько 
збільшали симпатії до него. Тай галицьким питомцям у Відні
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не були чужі симпатії до Росії. Так пр. Амвросій Шанковський 
був сином батька, що мав тісні родинні звизки з Росівю. Пе
тро Шанковський їздив туди не раз і привозив відтам одушев
лено до тамошніх релїїійних обрядів. Його листи до сина да
ють нам проби такого одушевленя.

До того й само австрійське правительство не могло відго
родити віденьських литовців від безпосереднього москвофіль
ського впливу, бодай неофіціального, потайного. А певно ходила 
йому дуже о спинене cero впливу передовсім 1854 р., коли 
війна з Росією здавала ся неминучою. Тону й декуди в Гали
чині поступали з священиками, що тягли за Росією, безцере
монно. В цвітні того року ходили непевні слухи, „же въ Га
лиціи 27 свящѳникбвъ рускихъ зъ околиць Бережаньского 
и Стрійского ва корреспонденціи росс: усадили до вявницѣ; 
3 нѳдёдь передъ тымъ одинъ Steuereinehm er зъ Угнова при- 
бувшій ту до насъ (до Відня) то само намъ (питомцям) гово
ривъ но число було въ четверо менше. Висконы О ТИМЪ ничь 
нѳзнаютъ. Здаеся, буде то bąk polski złośliwie n a  R usinów  
puszczony“ *).

Отже хоч Литвинович мусів докладати всіх старань, аби 
не допустити до семінарії москвофільства, воно все таки туди 
діставало ся. Між настоятелями семінарії був навіть один, що 
й не дуже крив ся І8 своїми русофільськими поглядами. Був се 
вгаданий уже префект семінарії др. Мельник. Можна догадувати 
ся, що москвофільство Мельника мало більше релїїійний харак
тер і було викликане антіпатіями до Риму, де Мельник пробу
вав якийсь час. Так думати позволяють нам отсї слова Івана 
Головацького: „Г. Мѳлникъ утекъ изъ Рима, не могъ выдержать, 
раскавуетъ ужасныя вещи, какъ съ нимъ обхождено! —  Семь 
недѣль не пускали его къ Богослуженію, н даже самъ Литви
новичъ говорилъ, что въ Сптбургѣ съ каѳоликами свободнѣе об
ходятся, нежь съ нимъ въ Римѣ“ 2). Після повороту (чи утечі) 
з Риму став Мельник префектом віденьської семінарії3). Вже

*) Лист Шанковського з ЗО цвітня 1854 р.
*) Др. Студинський, Кор. Голов. 1850—62, стор. 115.
3) Де йоде пише Іван Головацький: „Любопытно было для меня,, 

когда, бывши у Епископа Пряшевсваго, гдѣ вмѣстѣ и Мувачѳвскій былъ, 
пришелъ нашь Молвивъ и сталъ разсказывать, какъ его въ Рииѣ почи
тали... Изъ разсказовъ Г. Мельника, видно того, что насъ въ Римѣ 
держатъ за еретиковъ или Богъ знаетъ какую нечесть, и вообще что 
танъ владѣетъ ужасное васлѣплѳніѳ въ дѣлахъ внѣшнихъ даже самої! 
каѳол. церкви“ (Др. Студинський, ор. eit., стор. 129).
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давнїйше стояв він у дружніх зносинах з Іваном Головацьким, 
а після повороту з Рину радував його своїми оповіданями про 
тамошні відносини. Але аби вірно оцінити сі його оповідана, 
треба тямити, що він взагалі не мав великої охоти їхати до 
Риму1).

Не мавко безпосередніх свідоцтв на те, що Мельник ши
рив москвофільство між питомцами. Та й офіціально було се не
можливе. Але відомо нам, що питомцї любили його дуже, що 
він жив з ними близше і що всі знали про його великі симпа
тії до Росії. До того ярке представлюванв невичливости Риму 
до українських уніатів і втіха, яку мав із того І. Головацький, 
дають аж надто богато до думаня.

В пізнїйших часах було між настоятелями питомцїв більше 
москвофілів. Симпатізували 8 русофільством без сумніву: Микола 
Нодь, що був зраву духовником семінарії, опісля парохом при 
церкві св. Варвари, а вкінці' й ректором семінарії; Іполїт Кри- 
ницький, зразу богослов віденьської семінарії, опісля префект 
студій —  свої листи пише він намаганою великорущиною, сто
їть у близькій звязи 8 визначними діячами москвофільства (Я. 
Головацьким, Б. Дїдицьким, І. Раковським і ин.); в кінці др. 
Осип Черлюнчакевич, що повернувши з Риму став префектом 
студій при семінарії у Відні, а опісля переніс ся до Львова —  
його рекомендує Я. Головацькоиу брат Іван, а се найліпше сві
доцтво його переконань2).

Що до самого Івана Головацького, то, яв згадано, він ста- 
рав ся конче впливати в дусї своїх переконань на віденьських 
питомцїв, головно при помочи книжок, як у загалі любив по
кривати свою діяльність кольпортерством книжок8). Він подав 
часами й імена питомцїв, що брали від него книжки, на яких 
отже він міг впливати. Ось вони: 1854 р . : Добрянський Во
лодимир, Бриницький Іполїт, Цибик Лука, Дячан Филип, їабла 
Андрій, Стражницький Антін; 1855 р. крім що йно вгаданих: 
Сїнкевич, Хотинецький, Еолянковський, Гойнацьвий. При иінцї 
50-их рр. прибув Головацькому до помочи ще й Богдан Дїдиць- 
кий, який сам про себе пише з початком 1858 р .: „Молодые * і

*) Др. Студинський, ор. e it ,  стор. 69.
*) Про всіх згаданих гляди чисдевні вгадки у дра Студинського, 

ор. cit., passim.
3) Схарактеризував його 8 сего боку прекрасно др. Іван Франко 

у статі: Стара Русь (Лїт.-Наук. Вістник 1906 р., кн. VII, стор. 38
і сл.).
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семинаристы часто заходитъ ко мнѣ, и что весьма утѣшительно, 
люблятъ слушать повѣстей моихъ о литературѣ и старинѣ свя
той Руси“. Але тодї були вже fi инші часи, бо ректором семі
нарії був явний москвофіл Микола Нодь.

Вкінці з Галичан мусїли впливати на віденьських бого
словів в обвдинительнім дусі ще й такі люди, як Гушалевич 
Іван (в дневнику Шанковського заховав ся лист до нього), що 
був 8 початком 50-их рр. редактором „Зорі Галицкої* —  і ще 
певно дехто инший.

Але не тілько Галичани 8 угорськими Русинами та росій
ська амбасада, де був тодї нротоеревм відомий зручний і незви
чайно здібний пропаіатор москвофільства Михайло Раєвський, 
головно при помочи Івана Головацького намагали ся защіпляти 
між віденьськими питоицями обединительні ідеї; в поміч прий
шли їм і инші Олавяни, сим разом Серби. І відсп пішла сла- 
вянофільська агітація 8 вправною й отвертою русофільською тен
денціею, тим більше небезпечна, що захоплювала наших бого
словів із двох боків: із політичного та релігійного. Кермував 
сею агітацією або сам патріарх Йосвф Раячіч1), або може тілько 
дехто з його найблизшого окружена, очевидно не без його ві
дома. Не знаємо, чи Раячіч агітував отверто. Скорше вистері
гав ся тут явного поступуваня, хоч би тому, аби не стратити 
слави льояльного горожанина. Та й Литвинович припинив би 
певно таку агітацію. Раячіч робив усе радше потайки при по
мочи довірених аїентів, і то в часі, коли заносило ся на війну 
з Росією 1854 р. Про одного такого аґента пише А. Шанков- 
ський в листі в 6 (18) марта 1854 р . : „Посилаю Таткови 
Добр: брошурку, котру обѣцял-емъ, но понеже теперъ Аѵстрія 
(слава ей за тое) не естъ в союзѣ зъ Россію, тая зась кни- 
жочка въ духу росс: естъ напысанна, Татко Добр: для того не
хай ею не пускає мѳжѳ люди особенно межи цѣс: урядники. 
Намъ зарекомендовалъ ею одинъ Сербъ Патріархи Раячица Діа
конъ и Секретарь, монахъ и здаѳся Аіѳнтъ росс:, котрий по
можи настоятелевъ молодшихъ нашихъ н дѳнекотрыхъ питом
цевъ духа моск: защѳпляти усилуеся, но мене онъ не здуритъ 
а я цѣлкомъ такъ чувствую, якъ нашь Аѵстр: рядъ теперь рѣ- 
шаеся, для того и я цѣлкомъ мнѣніе Госп: Писателя той бро
шури не подѣлаю“.

*) Його коротѳ пысу біоґрафію подав яроф. Студипський, Кореей.
Голов. 1835-49, стор. ХСѴ ІІІ.
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Се письмо кидає цікаве світло на русофільську пропаганду 
між відѳньськими питомцами. Шанковськиб вастерігаеть ся, що 
він гадок „господина писателя“ не поділяв, бо покував так, як 
рішаеть ся теперішнв австрійське правительство. Причина, як 
бачимо, дуже підозрена, висказана певно більше з обережностн 
в непевний час, ніж із справдішнього переконана. Що Шан- 
ковський не був іще в тім часі явним москвофілом, се певне, 
але щоб він не симпатізував із Росівю, тону годї повірити. До
казом сього численні місця в його листах, у яких пробиваетъ ся 
недвозначно прихильність до Росії. Та й по що присилав би 
він таку брошуру до Галичини, хоч знав, як небезпечно пока
зувати її цісарським урядникам? Шанковськиб і його товариші 
читали очевидно залюбки _сю брошуру й вона полишила в їх 
душах відгомін своїх тенденцій. Жаль тілько, що не внавмо її 
заголовка. Секретар Раячіча намагав ся таки отверто защіпити 
в семінарії московського духа, а хоч він не всіх умів здуритп, 
все таки знайшли ся молодші настоятелі семінари та питомцї, 
серед яких сей дух приймав ся. Можемо навіть вказати по імени 
тих людиб. Зовсім певно був між ними префект семінарії Мель
ник, „котрому кромѣ великой симпатіи для Россіи ничь заки
нути не можемо“ —  як читаемо в згаданім листі*. Такі-ж без 
сумніву були: Нодь, Черлюнчакевич, Сеибратович; а імена пи
томцїв, що певно сприяли москвофільству, вичислені вже при 
обговореню впливу І. Головацького.

Про вплив Раячічових кругів на питомцїв з релігійного 
боку буде мова нивше.

Вже сказано, що побіч сих впливів мусїла доходити мо
сквофільська пропаганда між наших питомцїв також просто 
з Росії через російську амбасаду, а головно через Раввського. 
Так думати маемо право з огляду на те, що в наших листах 
маємо доволі натяків на особисті вносини віденьських питомцїв 
з людьми, що сяк чи так стояли в звявках із амбасадою. При 
всяких нагодах витали представите» російської амбасади наших 
питомцїв дуже гостинно, а щоби при тім не старали ся осяг
нути яких політичних цілий, годї б думати. Діяло ся се го
ловно при нагоді богослужень. Москалі* відвідували церков св. 
Варвари, прим, у велику пятннцю 1854 р. „прібшло було до 
церквы повно Москалёвъ, салдатбвъ морскихъ, котры будучи въ 
Терстѣ съ 3-ма кораблями воѳнскими... на Вѣдень домбвъ вер
тали въ числѣ 4 0 0 “ *), а наші пнтомці 8 свойого боку ходили

]) Сей і вивше наведений цитат винятин із листу Шанковського
8 пая 1854 р.
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на богослуженя до російської каплицї. І  так у сю сану велику 
пятницю вечором ходили віденьські богослови „по церквамъ 
благочестывымъ. —  Въ каплицѣ амбассадуры росс: доньки свя
щенника того року вже нашихъ питомцевъ тамъ сподѣвающіи 
ся всѣ три нан презентовали ся и або грббъ цвѣтами убѳрали 
або въ другой комнатѣ при дверахъ розтворѳнныхъ „Сѣверну 
пчолу“ читали“.

Вкінці спеціяльно що до Галичан, не треба забувати, що 
певно сильнїйше від тих побічних впливів дїлали на них від
носини таки в самій Галичині, де головно завдяки рухливій 
вдачі Якова Головацького змогло москвофільство вже з початком 
50-их рр. опанувати широкі круги інтелїїенції. Очевидно пред- 
ставителї галицького москвофільства не могли полишити на боці 
такої важної позиції, як віденьська семінарія. Вони старали ся 
й тут здобути собі відповідний вплив, а приходило їм се тин 
лекше, що мали в самім Відні відповідних до того людий —  
ми бачили, яких. Але й без таких людий було між галицькими 
москвофілами надто богато впливових осіб.

Дуже вчасно подибуємо виразні сліди москвофільської агі
тації. Вже під д. 26 (14) мая 1853 р. читаємо в листі Шан- 
ковського з віденьської семінарії: „Ректоръ вчера всѣхъ Гали- 
чанбвъ закликавъ до себе, замкнувъ двери и сказавъ, же до- 
нѳсенно ему и въ Л’вова и тутай зъ Мѣнѣстѳріюмъ, же 3 зъ 
насъ маютъ якійсь сообщенія съ клюбомъ россійскихъ Мало- 
русинбвъ Лвовскихъ. Радивъ для того осторожности великой — 
казавъ же слы бы знавъ котры то суть, ихъ всей часъ повы- 
ганявбы, инначѳй бо черезъ такихъ фанатикбвъ и сѣмѳнищѳ 
розвиватись и мы всѣ дѣмісію получити можемо“. Се відносить 
ся певно до агітації в користь Росії, а „клюб російських Ма- 
лорусинів Львівських“ —  се безперечно москвофільська орїанї- 
вація. Замітне, що реляція міністерства й зі Львова (мабуть із 
намісництва або поліції —  може й через консисторію) говорить 
тілько про трьох питомцїв.

Збираючи все сказане, бачимо, що москвофільство вдирало 
ся в віденьську семінарію двома шляхами: із самої таки семі
нарії та з поза неї. 6  самій семінарії сприяли йому: Нодь, 
Мельник, Черлюнчакевич, Ериницький, а може й Сембратович. 
Та ся агітація була дуже слаба й обмежувала ся більше на по- 
криваню москвофільства й улекшуваню йому доступу в семінар
ські мури. Далеко сильнїйша була агітація з по-за семінарії. Ся 
атакувала богословів 8 кількох боків. Із Відня підсував їм обе-

8Записки Нмук. Той. їм. Ш евченка, т. СХУ.
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динительні тенденції зручно Іван Годовацький, із Галичини не 
полишено їх також у спокою, з Росії зближувано ся до них 
через церков, а з полудневої Славянщини приходило русофіль
ство під оиофорои колишнього прихильника українського руху 
в Галичині, патріарха Раячіча. Сїти були уставлені добре —  
то й не диво, що дещо в них зловило ся.

Та про те все носквофільство ніж віденьськиии питомцами 
в перших трьох роках істнованя семінарії не то, що не було 
загальне, але здаеть ся, що більша часть питомцїв не була йому 
прихильна. Навіть між його прихильниками гнайдено певно бо
гато тілько чисто платонічних симпатій.

Передовсім знаємо певно, що не всі питомцї клонили ся 
до Росії. Були там навіть такі, що ненавиділи її. Бо симпаті- 
зували з Росією хиба Сдавяни; натомісь Румуни не хотіли про 
неї нічого й чути. А не забуваймо, що румунські питомцї жили 
в приязни з нашими. Ненависть Румунів до Росії в тім часі 
пішла тав далеко, що деякі 8 них не вагали ся навіть поки
дати православну віру й переходити на унїю тілько тому, що 
така сама й російська віра. „Причина, чому Ромуны снову такъ 
на Унію переходять... —  пише про се Шанковськийх) —  также 
и зъ ненависти протёвъ Руссамъ, котры боронящи нѣбы то 
цѳрковъ православну, въ княжествахъ Наддунайскихъ, гдѳ ихъ 
цѣла надія ся операе, ихъ всякихъ слоббдъ лишає и ихъ сля- 
вѣзовати хоче. Навѳтъ и наши алюмны румун’ски, котры суть 
зъ рештою поцтивы хлопцѣ и котрыхъ люблю якъ братей мо
ихъ, дуже ся теперъ тимъ гризутъ, же Москалѣ въ ихъ княже
ствахъ іосподаруютъ, а дуже ся тѣшатъ, ели коли въ іаветахъ 
чути, же Руссовъ потовкли Турки“.

Сам Шанковсьвий оповідає про себе ось який інцідѳнт: 
„Справа орієнтальна теперь (в липні 1853 р.) вже такъ сто
итъ, же Николай моральну перевагу вже теперь має, а своими 
ребятами нѣкому запѳвно не дасть ся. Якъ мал-емъ мати испытъ 
зъ Гѳбраиви, снило ся ми на самъ передъ, жѳмъ десь на Бал- 
канѣ яко простій салдатъ въ долгой реверендѣ московской уви
вался, а потому знову же десь яко офицеръ-адютантъ зъ золо
тыми епульетами въ Дариірадъ вѣжджадъ-емъ —  дивный сонъ“. 
Сей сон, а властиво його переповід у листі до батька можна 
справді' толкувати як доказ симпатії до Росії.

J) В листі з 25 грудня 1853 р.
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V. Релїґійні ПОГЛЯДИ.

Відома річ, що москвофільська пропаїанда 50-их рр. не 
обмежала ся виключно на національно-літературне питане. Вона 
сягала глубше в політичну, а навіть у релігійну сферу. Укра
їнці повинні по її рецепті стати не тілько Великоросами, але 
й прихильниками російського царя й православя. Тому москво
філи агітували також проти унїї й під покришкою приверненя 
давного благочестя защіплювали православного духа не тілько 
між сьвітськими людьми, але й поміж священством. Так приго
товляла ся поводи атмосфера, що дійшла до кульмінаційної 
точки в 60-их рр. і викликала масову еміїрацію галицької ду
ховної й сьвітської інтелігенції до Росії, а в парі з тим і ма
сове відступство від унїї й свойого народу. Отся може й незро
зуміла у иншого народу проява має свій корінь у подіях попе
редніх літ. Спеціально відносини римської курії до справ га- 
лицько-унїятської церкви мали на се безперечно великий вплив. 
З тим лучить ся тісно й обрядова справа. Про все те поговорю 
тут лиш о стілько, о скілько се тикаеть ся віденьської се
мінарії.

Вже було вгадано, що віденьська семінарія не стояла 
сильно в самих початках свойого істнованя. бзуіти чи Пі- 
яри висіли зморою над нею, а її східній характер стояв комусь 
на заваді. Литвннович заховував ся супроти сього, здаеть ся, 
бодай офіціально досить апатично, хоч його вихованці скоро 
добачили зміну в його поступованю. Не так було з епіскопами. 
Передовсім негалицькі владики обурювали ся на закулїсові за
ходи, і в розмовах із віденьськими богословами давали вираз 
сему обуреню. Так можемо прим, думати про великоварадського 
епіскопа Ерделля.

Вражіне, яке викликував такий стан непевностн, легко зро
зуміти. Як би там не було, питомцї мусїлн бути привязані до 
своєї інстітуції. До того таке поступованє мус'іли вони вважати 
вкороченем прав свойого обряду й так будила ся у них мимо
вільна нехіть проти тих, що творили таке з ними. Незадово- 
ленє звертало ся перш усього проти Риму й подираного ним —  
із шкодою для грецького —  латинського обряду. В молодих 
серцях росло переконане, що Рим тілько терпить східню цер
ков, а про її прихильників він не буде дбати. Страхїтя, які 
розказував Мельник після повороту з Риму, доливали тілько 
оливи до огню.
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Разом із сим звертаю ся незадоволенє також проти ав
стрійського правительства. Адже-ж було загально відомо, що ві- 
деньську семінарію засновано по довгих заходах. А тепер, 
ледви вона стала жити, хочуть її віддати латинникам! І ті грізні 
вісти розсівав сам мінїстер Тун, отже й туди ввертало ся 
обурене.

Крім вгаданих, давніх і свіжих рахунків із Римом та Ав
стрією була ще одна справа, що сильно драгнила в тім часі 
наше духовенство та віденьських питомцїв. Було се давне ба
жане основана ставїславівського епіскопства в Галичині, до якого 
прикладано великі надії. Ся справа тягла ся ще від весни 
1842 р., коли на домаганє Риму подав Михайло Малиновський 
пропамятне письмо папі Григорію X V I і кард. секретареви Лям- 
брусвінї, в якім домагав ся між иншим основана двох нових 
епіскопств у Станіславові й Тернополі1). Та минуло ще коло 
пів столїтя, заки сповнено в части се бажане. Розуміеть ся, 
таке проволікане викликало тілько роздратоване й наріканя. По
дібне й бачимо у віденьській семінарії з початком 50-их рр.

Та про все те про отверту, а може й взагалі яку будь 
пропаїанду православя між питомцами віденьської семінарії 
в 50-их рр. годі в дїйсности говорити, коли не числити не
певних звісток про скриті проби в тім напрямі з боку Сербів. 
Віденьські богослови шукали тілько чистоти обряду, на них ро
било вражіне східне богослужеве, обходжене в православній 
церкві з ортодоксальною та формалістичною величавістю, але 
вони були далекі від гадки покидати Рим. Противно, про рим
ського папу виражають ся вони все г найбільшою пошано’ю, 
а хиба в обрядовім питаню не довіряють Римови. Так пр. дуже 
втішила їх вістка, що коли 1853 р. була у папи на авдіенції 
місія зложена з чотирох малих місіонарів під проводом Мель
ника, то папа приняв іх ласкаво, розмовляв з ними довго, 
а навіть казав себе цілувати не в ногу, а в руку. При тім ці
каве, що папа випитував вправдї про наші відносини, та скоро 
ввернув ровмову на Румунів2).

Попри се видно у наших питомців, як згадано, вже тра- * *)

*) Гл. статю Ф. І. Свистуна: Отставка крыл. Миіаила Малинов
скаго. (Вѣстникъ „Народного Дома“, Львовъ, декабрь 1908. Ч. 12, 
стор. 209).

*) Лист Шавковського в 25 грудня 1853 р. Се мабуть чи не оди
нока більше прихильна Римови ввістка, яку привіз із своєї подорожі 
Мельник. Але S вона значно ослаблена згадкою про Румунів.
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диційне стреидінб вберегти чистоту східного обряду. І  тону їх  
ворушать такі питана, в яких видно передовсім зверхню ріж- 
ницю між східною церквою 3 унїею. Се відчували вони ін- 
стінктово як уступку нашого обряду в користь латинського, 
З тону се дратувало їх.

Одною з таких дразливих точок було від давна у нас го
лене бороди священиками. За бородани тужили 3 віденьські бо
гослови. Коли вони дивили ся на грецько-католицьких румун
ських владик, то зарав вавважали 8 певного рода вавистю, що 
„ажь любо сиотрити, якъ ихъ (Румунів) Епископы... и Кано
ники честно въ бородами въ мантіяхъ ходять и цѣлкомъ зъ 
обрядку восточного анѣ крихты не попустили“. Свій антаїонїзм 
до латинників виявляли наші богослови, навиваючи їх згірдно 
„папіштаками“, а коли стрічали ся 8 людьми східного обряду, 
котрі вказували їм, кілько стратили галицькі унїяти 8І свойого 
обряду в користь латинського, то вони почували себе як би 
виновниками, що повинні стидати ся сього. Не треба 3 дода
вати, що в таких разах сходила певно розмова на „віру бать
ків“. Так росла нехіть не тілько до латинського обряду, але З 
в загалі до католицтва. Такі дрібні події підготовляли їрунт для 
дальших подій у тім напрямі.

До зближеня православних і унїятів причиняли ся немало 
З взаїмні відвідини богослужень обох церков. Ми вже вгаду
вали про такі відвідини у священика при російській амбасадї. 
Про відвідини нашого богослуженя сербськими православними 
владиками довідуемо ся також у тім самім часі: „Въ Пятницю 
—  читаємо під д. ЗО цвітня 1854 р. — П: Яхимовичь целье- 
бровалъ при положеніе въ грббъ плащѳнницы, коли ледво що 
злѣзъ зъ Ваіонбвъ, а прочій Епископы присутствовали. На тое 
набоженство прійшли були до насъ въ крилосъ 8 Еаископбвъ 
православныхъ нѳсоединенныхъ Сербскихъ зъ своими Архиман
дритами. Мы ихъ їречно приняли и при обходѣ свѣчками об
дѣлили, но оны узрѣвши якъ Яхимовичь а la  zelosus U nita 
въ пушкою обходъ робилъ, заразъ по обходѣ оддали свѣщи 
и утекли не цѣловавши навѳтъ Плащенницю“.

Як видно на принірі сербських владик, не обходило ся 
в таких разах часом і без певного рода демонстрацій. Право
славні не пропускали нагоди, аби доказати унїятам, як то Рим 
вкоротив їх  обряд. Про вражіне подібних подій не треба й го
ворити.

Тим глубше мусїли вражати молоді душі наших питомцїв
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величаві богослуженя по неунїятськнх церквах. У них будило 
еа поволи яедовірв до чистоти обряду грецько-католицької цер
кви. Виразно слїдно се пр. у що бно згадуваній листі. А. 
Шанковський, оповідаючи про те, яв дуже вразив його спів 
у церкві австрійських Греків, говорить просто: „Враженье, ко
тре иы танъ тогди заняло, не до опысаня; припоннула бо инѣ 
на саипередъ ихъ бтправа огидно въ футерованный въ Гали
ціи обрядъ греческій, а потону вѣдокъ неважныхъ бородатыхъ 
иужей сывыхъ Епископбвъ ихъ — аріи чародѣйны греческій пе
ренесли ия до Греціи, до той то колибелп нашой святой вѣры, 
где въ первшихъ вѣкахъ ~ Хтньства святы велики мужи и все- 
леньски соборы такъ процвитали а где бтъ временъ нещасного 
роздору така тишина, такъ надо житя, же Гди умилосерди ся! 
—  Ich bekenne es offen ich war bis zu T hränen  gerüh rt“ . 
Ge велике зворушене показує, як дорогий був східний обряд 
нашим питомцям. У симпатіях до него бачили вони рід патріо
тизму й пієтизму для предковічної старини — отже було в тім 
почутю богато релігійного романтизму. Тому ся струна була 
дуже вразлива, а натягнене її могло справді довести коли як 
не до зірвана з Римом, то що найменше до значного охоло
джена зглядом нього. Очевидно тут годї все класти на карб мо
сквофільства, противно — початок таких почувань в їх  історич
нім розвою зовсім не москвофільський. Москвофільство вміло 
тілько використати сей стан і повести його часом до меж від
ступництва.

Велике роздратоване в релігійній сфері викликувала також 
і серед наших питомцїв ще й инша незвичайно дразлива для 
унїятського духовенства в загалі справа —  целібат. В боку 
висшої нашої ерархії пропаіовано його в тім часі доволі горячо 
й енергічно, але притім так необережно й нетактовно, що се 
викликало тілько огірчене. Целібат хотіли защепити також між 
віденьськими питомцами.

Льояльиий Іитвинович Спробував також ширити целібат. 
Говорено голосно, „же Лѣтвиновичъ прочіймъ надстоятелямъ 
повѳлѣиіѳ надалъ, абы по возможности старали ся тамочное се- 
мѣнаріюмъ уславити тимъ щобы якъ найббльше до цѳлѣбату 
приготовляли", а й в загалі „пбсля мнѣнія нашихъ наставни
ковъ намѣреніемъ учрежденія сего (віденьського) семѣнаріюмъ 
й посланія питомцевъ тамже естъ, дабы въ целѣбатѣ збстали 
и поволѳ до рѳіроэбвъ приготовляли ся“ 1).

*) Лист невідомого питомця до Амвросія Шанковського 8 датою:
Львбвъ дня 24 9-бря 853.
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Важне з того огляду було висвячене докторанда Ериниць- 
кого в целїбатї й заховане нитомцїв при тій. Вони просто жа
лували його, „якъ онъ ишолъ святитися н... кождому прикро 
было тогди въ цѳрквѣ, коли его тамъ коло олтара обертали“. 
Иитомцї вірили, що він буде того жалувати. Та й справді ста- 
рав ся Ериницький при свяченім на Великдень покрити свій 
неспокій тим, що „троха тужливымъ голосомъ“ бажав кождому 
питомцеви гарної жінки. За те ректор намагав ся недвозначно 
виявити свою радість ізза тої події. „При посвященьу Еринѣц- 
кого Ректоръ дуже пбдхлѣбляѳ, дає му найкрасшу дальматику 
и Ораръ — свѣтитъ всѣ свѣщи цѣлуе го потомъ въ лице; 
має то бути eine Lockspeise для насъ, но не здуришь“ 1). З тих 
слів видно ясно, що думали питомцї про целібат і як не подо
бало ся їм всяке попиране його з боку церковних властий.

Стілько певного можемо довідати ся про погляди відень- 
ських питоицїв на унію й обряд. Збираючи все сказане бачимо, 
Щ О  Х О Ч ' про відступство від Риму ніхто з  питомцїв певно й н е  

думав, усе таки було доволі причин, аби відносини до пап
ського престола ставали нещирими. Ненастанні проби зблизити 
грецький обряд до латинського приносили тілько сумні овочі: 
вели до індеферентізму в католицизмі. Тим можна пояснити 
всякі зїдливі натяки на адресу латинської церкви і такі ви
слови, як: „бувъ ту (у Відні) молодый священикъ россійскій 
зъ Петрограду, котрий также въ Рымѣ принявъ унію, ба (пся 
натура славяньска!) и обрядъ латиньскій принявъ“ 2). Викори
стовували сю обставину зручно ріжні люди в користь русофіль
ської пропаіанди.

Вкінці мусимо ще згадати бодай кількома словами про 
відносини наших пигомцїв до сербської' православної церкви.

В однім листі вгадує Лука Лисяк, що він ходив до Стан- 
ковича, присланого патріархом Раячічем для науки в церков
нім співі. Сей Станковим мав позичати питомцям ріжних цер
ковних композицій свойого укладу, яких домагала ся львівська 
семінарія. Ерім того були віденьські питомцї також на концерті' 
Станковича3). Річ сама по собі невинна й ми не звертали би 
навіть на неї уваги, коли би при тій нагоді не згадувано імени 
Раячіча. Мимоволі' нагадуеть ся тут відома приповідка: Т іт е о  * *)

Лист Шавковського з 2 иая 1854 р.
*) Лист Шавковського г 4 (16) червня 1854 р.
*) 3 датою: Вѣдень 11/23/5 1855.
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Danaos et dona ferentes. Наше підозрінє ще росте, коли чи
таємо такі похвали для Станвовича: „Человѣкъ то молодый 
и дуже честный, що до пбднесенія обряду нашого дуже рев
ний... Отвергай — о всѣхъ своихъ намѣреніяхъ и замыслахъ 
намъ розповѣдалъ“. Коли-ж ще зважимо, що він був виовнї за
лежний від Раячіча і мусів дбати про його ласку, бо був на 
його удержаню, то можемо припустити, що Стаикович порушу
вав обрядове питане з такого боку, з якого унїя виходила не 
в найліпшім світлі'. Та не маючи під руками ніяких невнїйших 
даних про діяльність Станковича, не можемо сказати про се 
нічого близше. В кождім разі з’уміли, як бачимо, круги Рая
чіча притягнути до себе віденьських питомцїв і на церков
нім полі.

VI. Літературні погляди та  партійні напрями.

Змальовані в попередніх розділах відносини у віденьській 
семінарії позволяютъ 8 гори досадувати ся, яке мусїло бути 
становище, питомцїв супроти літературної й партійної боротьби 
в Галичині.

Питомцї знали добре про ту боротьбу та цікавили ся нею. 
Вони читали пильно передовсім віденьський „Вѣстникъ“, що 
був, так сказати, офіціальною часописю семінарії. На „Вѣст
никъ“ збирали вони також пренумерату, прим, на руки А. Шан- 
ковського присилано на сю ціль гроші1).

Ерім „Вѣстника“ мали питомцї, розумієть ся, ще й „Зорю 
Галицку“. Вже з самого початку істнованя семінарії пронуме
рує її досить значне число богословів. „Зъ нашого Сен: 13 
пронумеровало ся на Зорю (кождый за себе)“ — читаємо в ли
сті А. Шанковського з 1853 р. З того часу й маємо згадки 
про переписку 8 редакцією сеї часописи в дневнику Шанков
ського.

1 хоч руська преса в Австрії не давала в тих часах бо
гато вісток про житє нашого народу, хиба спір про мову ви
ступав у ній виразнїйше, все таки дещо можна було з неї до- 
відати ся і зацікавити ся неодною справою.

Управа віденьської семінарії не то що не спиняла своїх 
вихованців у живій участи в житю галицько-руської суспіль-

*) Лист Йосифа Сїчевського до Аивросія Шанковського 8 датою:
Чехы дня 21-го парта 1853.
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ности, а ще й заохочувала їх до сього в межах, розуміеть ся, 
австрійської льояльности, або радше, о скілько наказали „сви
ще“. Та про те в перших двох роках істпованя семінарії не 
бачимо жвавійшого чи літературного чи публіцистичного руху 
поміж віденьськими питомцами і з виїмком кількох спорадич
них випадків маемо про се дуже мало вістий.

Переписка, яку маємо під рукою, висуває яв найвчаснїй- 
шого представника літературного руху між віденьськими бого
словами — Амвросія Шанковського. Молодий, 2 1 -літній пито
мецъ, одушевлений польськими й західно-європейськими по
вістями та поезіями з романтичною закраскою, эабажав щось 
подібне дати також галицькій Руси. В сїй цїли висилав він 19 
цвітна 1853 р. лист до редактора „Зорі Галицкої“ Івана Гу- 
шалевича як відповідь на візванє Гушалевича до передплати 
„Зорі“ 1). При тій нагоді мав Гушалевич заохочувати богосло
вів, „дабы по силамъ причиняли ся ко утриманю той часописи 
а то не иннымъ способомъ якъ тблько присилан'іемъ утворбвъ 
евоихъ литературныхъ". Заохота видала зарав плоди: під її 
виливом бере Амвросій Шанковський sa перо і пише історичну 
повість чи радше оповідане п. 8. „Остатны хвипѣ Плеснис’ка“ 
й долучує сей твір до листу9).

З инших прояв літературного руху серед віденьських ПИ- 
томцїв вгадаємо тут передовсім принагідну літературу, бо її 
стрічаємо зараз у початках істнованя семінарії. ІІанеїіризм 
8 нагоди ріжиих льокальних торжеств, що водив ся між укра
їнськими питомцами з давен давна, знайшов і тут свій відгук. 
Нагоду до сього подавали по перед усього іменини ректора. Вони 
відбували ся в Відні торжественно, ректор гостив тоді у себе

ł) Гляди про се в дневнику Шанковського І. ч. Із сеї відозви Гу
шалевича виходило би, що „Зоря Галицка* * не мала поніж віденьськими 
питомцями передплатників або мала їх гвикаючо мало. Самої відозви не 
маємо, а говоримо про неї хиба о стільки, о скільки згадує про неї від
повідь Шанковського Гушалевичеви, захована в цїлости в його днев
нику.

*) Лист печатаемо в цїлости у матеріалах. Що до „Остатныхъ 
хвиль ІІлесниска“, то в дневнику заховав ся тільки невеличкий початок 
оповіданя, котрого „Зоря Галицка“ не печатала, а тільки аж за редак
ції Северина Шеховича помістила в чч. 42—43 ва 1854 р. простору 
статю п. в. „Послѣдній хвилы ІІлесниска*, де використовує і лист і опо
відане Шанковського для своїх ретроґрадно-русофільських цілий. Та ся 
справа сюди не належить, бо не вяжеть ся тїсно 8 відеиьською семі
нарією.
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питомцїв, а вони підносили йому панегірик —  кантату. Часом 
навіть печатано такі кантати, як се стало ся пр. 1853 р. Тоді 
відспівано в навечерв іменин ректора кантату, „котру зробилъ 
Патеръ (Микола Нодь) въ обохъ мовахъ (церковно-руській та 
латинській). Нема въ ней въ правдѣ анѣ много сенсу анѣ много 
поезій, но нашь Спѣрѣтуал’ный яко, якъ то Нѣмецъ каже 
„G elegenheitsdichter“, иа бореѣ ю скомпоновалъ. Мы (питомці) 
дали выдруковати и при красной и добранной музицѣ досить 
отбывала“ 1). Підчас іменин виголошувано ще й промови в ру
ській та латинській мові. Такі промови списувано опісля, оправ- 
ляно в окрему книжку та передавано ректорови — як се стало 
ся пр. 1854 р. з промовою дуктора їабли.

Вкінці ще згадаємо Луку Цибика, який в чч. 8— 10 
„Зорі Галицкої“ за 1854 р. помістив статю п. з. „Нравъ 
и просвѣщеніе Словенъ во обще. (Отрывовъ изъ Шафарика, на
чертанъ Лукою Ц ......ъ въ Вѣдни.)“ —  знак, що віденьські пи
томці цікавили ся студіями над Славянщиною.

Жвавійше духове житв починаеть ся у віденьській семіна
рії що йно в другій половині 1854 р. Осередком cero житя, 
що розвинуло ся по виїзді Амвросія Шанковського 8 Відня, 
був досить незвичайний, хоч доси зовсім невідомий Лука Ли- 
сяк. Се була людина незвичайно симпатична, щиро віддана 
свойому народови. Лисяк ваймаєть ся ширенвм руських часопи
сів між питомцямп, стоїть у живій переписцї з галицькими ре
дакторами, ваохочуе своїх товаришів до літературної праці. Чи 
сам що писав, не знаємо; здасть ся, був автором стишків, бо 
в однім листі, вгадуючи про намір львівських богословів видати 
заходами питомця Богоноса якусь збірку, говорить він, що й він 
готов „сїанути ся“ та щось написати. Сердечна приязнь, що 
лучила його з Амвросієм Шанковським і те, що він інформує 
свойого львівського приятеля про важнїйші події в семінарії, 
вказувало би, що він стояв подекуди під впливом Шанков- 
ського, який заохочував його мабуть до сеї дїяльности.

Та поки звернемо са до обговорена дїяльности Лисяка й 
його товаришів, мусимо для зрозуміня сього глянути бодай по
біжно на сучасні події в Галичині'. Бо тут зайшли цікаві пе
реміни. Боротьба між прихильниками народньої мови та її про
тивниками входить у дещо відмінну стадію. Москвофіли поно
сять протягом 1854 р. удар за ударом. В цвітні 1854 р. дістає

ł) Лист Шанковського 8 25 грудня 1853 р.
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прихильна їм яЗоря Галицкая“ від австрійського правительства 
цензурне остережене 8 приводу її надто русофільських висту
пів, у половині серпня мусить уступити з редакції сеї часописи 
Богдан Дїдицький ізза недуги очпй, а його наступник Северпн 
Шехович веде редаіоване »Зорі“ так нездарно, що в падолисті 
його усувають, а редакція переходить в руки Миколи Савчпн- 
ського, котрому стають до помочи такі люди, як Плятон Ко- 
стецький і Ксенофонт Климкович. Вже самі сї імена вказують 
напрям, у якому мусїла йти від тепер „Зоря Галицка“ : з днем 
24 падолиста 1854 р. (ч. 48) стає „Зоря“ під оглядом мови 
й тенденції народня — противно до її дотеперішніх ненарод- 
нїх, москвофільських стремлїнь. Для москвофілів був такий по
ворот справи тим більшим ударом, що вони не мали тепер уже 
свойого часопису в Галичині й Австрії в загалї: віденьський 
„Вѣстникъ“ став від 1854 р. чисто урядовим часописом, що 
займав ся нашими справами дуже мало, а одинока москвофіль
ська „Семейная Библіотека“ С. ІПеховича (1855—6) виходила 
дуже неправильно і була до того нужденно редаїована. Отже 
не диво, що зміна напряму „Зорі“ викликала констернацію 
в рядах москвофільських діячів1).

Отсї події відбили ся голосним відгомоном і у віденьській 
семінарії. Яке вони тут викликали вражінє, се можемо знати 
з гори, коли внавмо духа, що віяв між тамошніми питомцами; 
се все могло Галичан —  з малими виїмками —  тілько щиро 
втїшити. Всї зараз зрозуміли значіне тих змін.

„Нависалбымъ тобѣ, —  пише Лука Лисяк Шанковському 
вже в грудні 1854 р. — що радуюся, а съ мною многи, пере
мѣною Зори, а що сновъ насупротивъ дѳнекотри ерѳміядуютъ
и звономъ посмертнымъ по Ш......2) вторуютъ своимъ плачли-
вымъ заслѣпленьемъ“. Можна догадувати ся, що прихильників 
народньої мови між віденьськими питомцами було тоді більше, 
нїж прихильників москвофільства. В семінарії настала радість. 
Тішили ся новим зворотом у напрямі „Зорі“. В семінарії по
чали пильно збирати передплату на обновлений часопис. Кер
мував тим рухом мабуть Лука Лисяк, бо на його руки складано 
гроші. Одушевлене мусїло бути досить значне, коли до грудня 
1854 р. зібрав Лпсяк 15 передплатників між товаришами.

1) Др. Студинський, Кореей. Голов. 1850—62, стор. ХСѴ ІГІ—СІ.
*) Шеховичу, що був останній редактором „Зорі Галицкої“ перед

її переміною.
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А вражіне, яке викликала „Боря“ в душах питомцїв, змальо
ване отсими яркими словами: „Радосьмо витали мы и вытаоио 
ѳи содержаніе, бо тамъ нема о киркахъ новы, но о старинныхъ 
нашихъ замкахъ; не о шульцахъ, но просто о войтахъ, при
сяжныхъ — словомъ не о чужбмъ, но о нашбнъ и нашихъ пра- 
дѣдбвъ житю. Що до бесѣды еи, мы ббльшою частію задово- 
лѳни. Но перше избѣгъ нашь языкъ опасности, покривити ся, 
поломати ся —  а наши уха, стратити слухъ: по друге бтповѣ • 
дав еи бесѣда лучше нашому сердцю; все якось плине и іо -  
їика есть —  не такъ якъ недавно то бувало. Правда знахо- 
дитъ ся часомъ, що не мило порушае: но то есть або азбучне 
або чужинное. Но съ часомъ буде инакше: первое усовѳршитъ 
ся а второго не маемо ся дуже бояти, бо оно дасть ся сксрше 
выгнати, якъ чужинное въ давнѣйшой Зори“ 1).

На недавню боротьбу проти народньої мови глядять тепер 
віденьські питомцї як на подію минулу, бо по їх гадці против
ники народньої мови побиті зовсім. Тому й не мило вражала 
їх і видавала ся їм непотрібною вступна статя в 50 тім числі 
„Зорі Галицкої“, де редакція, говорячи про зміну напряму ча
сопису, накидаеть ся острими словами на попередніх редакто
рів, які завели „Зорю“ над беріг пропасти: „Побесѣдуй съ Ре
дакторомъ, —  пише Лисяк у тім самім листї до Шанковського — 
твоимъ соученикомъ давнымъ... най дасть спокбй упокоившимъ 
с я ; бо се тблько шкодитъ а не помагав. Правда, годитъ ся ихъ 
троха высмѣяти, бо то колись ганьбили оны насъ и бесѣду на
родну называли хлопскую, которою пастухи бесѣдуютъ. Але якъ 
мовлю, оны упокоили ся (вѣчн... л...) — и таки посмѣшки шко
дятъ намъ 1) бо показуютъ що межѳ нами незгода; 2) показу- 
ютъ, що суть може нами (Москалі?), а то кидає пбдозрѣнье на 
многихъ; 3) що розъятрае и тихъ котори середину становлять; 
4) що противъ безсильныхъ (Зоря не пріймѳ, и Вѣстникъ не 
пріймѳ бтъ ныхъ сварливыхъ дописей) мечь вытягати не красно. 
Власнѣ мы лагбдностію показати мусимо, що добре желаемо на- 
родови, а тимъ притягнемо ббльше“.

Із сказаного бачимо передовсім, як дуже помиляв ся Іван 
Головацький, коли писав з початком січня 1855 р. свойому брату 
Якову: „Новое редакторство Галицкой Зори произвело въ эдѣш-

1) Лист Луки Лисяка до Амвросія Шанковського 8 датою: Бѣ 
денъ 28/12 1854. В тім самім листі радить Лисяк вавести одну по
правку в правописї „Зорі“ : писати „нынѣ “, а нѳ  „нинѣ “.
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нихъ обществахъ одногласнѳ и громкое неудоволѳніе всѣхъ 
сторонъ и мнѣній, и послѣдніе покровители отказываются отъ 
нея, н какъ кажется, она рѣшительно клонится къ рѣшитель
ному паденію. Прошедшій годъ былъ самый блистательный ея 
сіянія, но похожій послѣднему воспламененію пригасающаго огня! 
Все гаснетъ и настанетъ скоро совершенная темнота!“ 1).

Вже останні слова зовсім не правдиві, бо хиба не було 
нічого „блистательною“ в тім, що „Зоря Галицкая“ знайшла 
ся за редакторства Шеховича над берегом матеріальної руіни 
так, що вже думано над звиненбм видавництва* 2). „Блистательна“ 
була „Зоря Галицкая“ хиба в безпримірнім нетактї й фанатич
ній ненависти до всього, що народне, наше.

А що до того, що вміна напряму „Зорі“ викликала невдо- 
волене всіх, то се певно тілько помішане особистих бажань І. 
Головацького 8 дійсністю, яка їм не відповідала. Бо пр. у ві- 
девьській семінарії ділили ся питоиці 8 сього погляду на три 
громади: одні виразно тішили ся обновою „Зорі“, другі стояли 
по середині, або були байдужні, а що йно треті „ереміядували“ 
й тілько між ними могло проявляти ся „неудоволѳніе“. Але сих 
останніх було небогато; найважнїйших пізнали ми висіле.

Переміна в „Зорі Галицкій“ з кінця 1854 р. повинна була 
втішити кождого щирого прихильника роевою галицької Руси, 
повинна була стати знаменним фактом серед подій 50-их рр., 
поворотом до ліпшого. Тим більше могло се стати ся, що вначна 
частина галицької суспільности сприяла очевидно новому напря- 
мови, а противники притихли й виливали свою лють хиба в при
ватних листах. Здавало ся, що Галичани вступили на новий 
шлях, а зглядно відновили давні гадки 8 часів Маркіяна Шаш- 
кевича.

Та з дивом ставмо швидко перед подіями, які вказують, 
що радувати ся надто не було чого, що шумна ваява редакції 
„Зорі Галицкої“ про новий, справді народній напрям, се тілько 
незначна проява, яка скоро прогомоніла й не поправила нічого 
в хитких поглядах Галичан на свій власний нарід. „Зорю Га- 
лицку“ перестав суспільність дуже скоро підпирати тав, що вона 
в половині серпня упадає, а з 1856 роком вертав під редак
ціею того самого Миколи Савчинського назад давня язикова мі
шанина, без видимого протесту з боку публики.

*) Др. К. Студинський, Кор. Я. Голов. 1850—62, стор. 168.
2) Зоря Галицка 1854 р. ч. 50, стор. 661.
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Походило се мабуть з того, що запал редакції „Зорі" 
се був соломяний огонь, який скоро потах. Правдоподібно він 
не був щирий, а більше штучний, піддержуваний впливами 
з боку. Суспільність мусїла се скоро відчути й тому відвернула 
ся від „Зорі", ява з новим напрямом подавала також богато та
кого, що мусїло вражати всіх немило. Тим діссонансом було вмі
шане державного й краевого правительства, яке на патріотич
них почутях галицьких Русинів хотіло робити свої власні ін
тереси.

На сей факт звернув уже давнїйше увагу др. І. Франко, 
який присвятив йому дещо місця в своїй розвідці п. з. „Стара 
Русь“ 1). Справедливо завважує др. Франко, що „се не була 
така переміна, що зі старої хати виметено від разу старе сніте 
і зроблено зовсім нову обстанову“. Редакція „Зорі Галицкої“ 
переходить у нові руки, там верховодять тепер инші люди, 
а до співробітництва запрошуеть ся відомих прихильників на- 
родньої мови. Але побіч них запрошуеть ся сюди Гушалевича 
й Головацького* 2), а з давніх співробітників остаеть ся тут Ма- 
линовський —  всі три рішучі противники народньої мови. 
Якжеж супроти cero виглядала остра статя п. з. „Родимцѣ! 
Отцѣ и Братя!“, поміщена як проїрама в обновленій „Зорі Га
лицкій", де сказано, що недавні пани сеї часописи заподіяли 
таку кригду нашому народови, що їм „за тое няй Ббгъ про
ститъ, а Русины забудутъ“ ! Виходить, що статя була тільки 
крикливою демонстрацією для замиленя очий. Кому ? Не тав су
спільносте як радше правительству.

Видно се найліпше з того, що на чільне місце в „Зорі 
Галицкій“ висуваеть ся тепер ІІлятон Костецький, про якого 
др. Франко каже, що „він у сьому випадку був знарядом у ру
ках їолуховського, що пізнавши його вдачу 1 його погляди їо 
луховський старав ся умістити його в „Зорі Галицкій", яка доси 
була гніздом москвофільства, щоби при його помочи перемінити 
духа тої їазети, а нею впливати на духа руської суспільности“ 3).

Чому вчинив се їр. їолуховський? Др. Франко поясняє 
се тим, що їр. їолуховський, переводячи реформу краєвої 
адміністрації, яка вимагала великих тягарів від населеия, бояв 
ся розрухів у краю й хотів при помочи „Зорі Галицкої“ впли

Гляди: IV главу сеї розвідки (Літер. Наук. Вістнпк 1906 р. 
кн. X, стор. 66 і сл.).

*) Гляди: Зоря Галицка 1854 р., ч. 50, стор. 662.
3) Стара Русь (Лїт.-Наук. Вісти. 1906, кн. X, стор. 69).
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вати миротворно на Русинів у Галичині. Се можливе, але мені 
здаеть ся, що властива причина тої акції їр. їолуховського ле
жить деінде: він дістав відповідне поручене від віденьсьвого 
правительства. У Відні побачили добре небезпеку москвофіль
ської пропаганди підчас непевного 1854 р. і може й за вка
зівками декого із впливових Русинів постановили знищити мо
сквофільство, відбираючи йому пресу. На сю гадку наводить 
факт, що віденьськѳ правительство старало ся всїми силами по
перти обновлену я Зорю Галицку“ й заявляло їй отверто свою 
симпатію. Доказом сього події, що зайшли в тім часі' у відень- 
ській духовній семінарії, про які оповідав ПІанвовському Дука 
Лисяк у згаданім листї з 28 грудня 1854 р. Ось сей важний 
для історії нашого духового житя уступ дословно: „Послухай 
мнѣнія старѣйшивы нашой. Вб второкъ о 5 по полудни зво
нятъ — розумѣе ся въ нашбмъ сѣяенищу, — мы йдемо, а гдѳ? 
до каплицѣ —  по що, на що? на типикъ якъ ввычайно. Слу
хаємо — ба не о типику мова! Слухай: „Любимый мои бра
тія! Собиравмося тутка нѳно обряда св. нашого рады, но та- 
кожь и проч. абы съ собою о всѣмъ касающимъ ся нашого на
рода побѳсѣдовати и нарадити ся (Hört! H ört!) Вѣдомо вамъ 
якій перемѣны Зоря въ короткбмъ времени претерпѣла. Не 
давно цѣлкомъ бтчуждила ся отъ насъ, теперь правда не есть 
еще цѣлкомъ іакъ повинна, але она усовершитъ ся съ часомъ. 
Она мав быти оріаномъ народа, щожь по нёй было давно, коли 
еи никто не розумѣлъ? по що еи? Высокое правительство хоче 
абы мы нарбдъ просвѣщали. Нарбдъ нашь опертый на священ
никахъ, особливо на васъ молодцахъ. Що ему по васъ, если 
вы до него незрозумѣлымъ языкомъ бесѣдуете, на що придасть 
ся ваша праця? Чи горстка Русинбвъ хоче ся оперти мнѣнію 
цѣлого свѣта, который есть противъ... И все бтберутъ що ма
емо а еще казни позаполняютъ. Намъ позбстало, якъ мовитъ 
прекрасно нынѣ Зоря, намъ позбстало поле литературы до управы, 
дабы ся двигнути и съ инными народами австрійскими на рбвни 
стати. ІІрацюйможь для того въ тбмъ двоякомъ нашбмъ званію, 
але розумно працюймо, бо тяжкій —  за двоякое бо нашь от
вѣтъ передъ Богом! Помагайтежь братія любими! по возможно
сти силъ вашихъ такъ предплатою якоже и духовными пло
дами. Вы есьтѳ избрани, много межѳ вами уталантованихъ и проч. 
Не залишайте тое одно поле пашой славы! Туй туй що не за
гибла а що если загине? то и насъ никто знати не буде! не
щастя и сумъ! вороги наши посмѣютъ ся, на розвалинахъ на-



1 2 4 Ярослав Гординський

птахъ себе пбднесутъ, а мы пбдъ тягаромъ недолѣ будемо стог
нати гакъ черезъ 400 лѣтъ стогналисьмо а кто знав, ни не гбр- 
шои еще недолѣ? (R echte: H ört! H ört!). Дальше: Працюйте, 
пишѣть, посилайте —  тое статута еахваляютъ мене буде радо- 
вати. Приймуть добре —  а нѣ? —  щожь на тбнъ страти- 
лисьте? Уважайте кождый може для себе гадати гакъ хоче —  
але розумний не буде цѣлому наиидовати народу своего мнѣ
нія —  розумний схоче добра народа а не погибели — добро 
народа буде малъ на гадцѣ н умѣ —  то буде его цѣль! Ува
жайте: Высокое правит. поставляв теперь много Русинбвъ учи
телями — хоче, абы тій, знаючи нужду своихъ тимъ усѳрд- 
нѣйшѳ, а знаючи своихъ родимцѣвъ т. е. свбй языкъ, тимъ 
обильнѣйшѳ надъ ихъ просвѣщеньемъ працювали, абы нѳзрозу- 
мѣлое СВОИМЪ ЯЭЫБОМЪ изъ яснили. Но если оны бтдаляютъ ся 
бтъ свого и народови непонятною белкотятъ мовою —  пощо 
ихъ? небудѳ ли справедливо если на ихъ мѣстцѳ дадутъ чу- 
жинцѣвъ гакъ давнѣйшѳ? Зъ каждого мѣстця вытиснутъ Ру
сина! Вже такъ одинокій наши покровителѣ, видячн дивачное 
стремленіе денѳкоторыхъ, усуваютъ ся а такъ черезъ нихъ бтъ 
цѣлого бтстуиаютъ народа! лишаютъ его посредствѳнникбвъ 
и хадатаивъ —  а внаете що значитъ теперь протекція! бщѳ 
вдну пораду. Много укбнчивши богословіе стаютъ ся учите
лями; то красно; — але слухайте. Добре тблько, если высвя- 
тивши ся учительство такій пріймае, злѳ, кто цѣлкомъ мірскимъ 
остане. Чого злѳ спитаєте ся? Знаете, що Австрія на рѳлШй- 
номъ фундаментѣ будує, отже єи милыпе оное, для того свяще
ника учителя скорше протѳіуе —  иотбмъ, що ставшій ся цѣл- 
комъ мірскимъ скбнчившій богословіе впадає въ пбдозрѣньѳ: 
непостоянности або инныхъ блудбвъ — потбмъ гляньте на часъ 
—  священникъ учитель має хлѣбъ насущный гако священникъ 
стративши учительство а не такъ инный. Тое єсть моя порада 
то моє особистеє мнѣніе, га вамъ не накидаю (Hört! Bescheid- 
n h t!)  гадайте, гакъ хочете — але уважайте добре добро на
рода (R echte: großer Beifall!) (L inke: Unzufriedenht, B etrüb- 
niß —  тблько не бери того остро, бо и тій любятъ добро на
рода, и не хочу ихъ чернити). А теперь до тииика — но 
о тбмъ писати здає ся не треба тобѣ. То есть beiläufig въ ко
роткости его мова —  слова може не всѣ его, але мысль 
и стремленіе и связокъ его. Тая заохота бтъ нёго много зна
читъ и здае ся здѣладо, що вже пятнайцятий дає менѣ теперь 
гроши на Зорю. Красни слова але и мысль здорова и прав-
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днва —  истинно изъ щирого сердца правдивого народолюбца1). 
Много и вбльно сказалъ але шкода: бнъ хотѣлъ щось ббльше 
сказати, его тварь тое повазовала — но вдає ca иожѳ боалъ 
са. Въ кбнци сказалъ. Любимыя братіа! особливо вы що неза
довго пбЗдѳте бтъ насъ — приЗдѣтъ до ненѳ, побѳсѣдуЗно, 
кто ино о чинъ нав —  а дамъ пораду —  та внавте, а  буваю 
то ту то тамъ, сообщаю са съ многими и проч, и то кождого 
часу, ride ака Отмѣна! И га жалую Амброгю! що то перше са 
не стало, иышлю передъ его иманинаии. Бувбымъ що —  хота 
не іѳній та не пѣвець, та не поэтъ —  прѳцѣнь гакіЗ 
то стишокъ склеилъ або вже склѳиныв поправилъ та выпѳча- 
тало бы са —  бо заЗшовшов съ нимъ и тимъ розатрѳннѳ мов 
чувсто (sic!), оному чувству сильнѣЗшому уступити мусѣлобы; 
але тог ди было инакше. Сабинулъ вмъ о именинахъ, тай тобѣ 
напишу троха“.

Якжѳж витолкувати собі такив демонстраційний крок з боку 
обережного Литвиновича (бо то про нього певно говорить Лисяк), 
який у народнїх справах не любив в загалі висувати себе на 
чоло та й може не мав навіть стілько національної свідомости, 
аби справді тішити са побідою народнього напряму? Адже-ж 
іще потім, на владичім престолі, сказав він виравно, що мо
сквофільський напрям йому, як людині, симпатичний3). Відки-ж 
тепер таке одушевленв, що веліло йому промовити так патріо
тично до питомцїв?

Погляньмо передовсім, що про се говорили самі питомц'і. 
Отже промова Литвиновича не припала всім до вподоби. Дехто 
виявляв своє невдоволенв вже підчас її виголошувана. Була се 
очевидно горстка тих москвофілів питомцїв, про яких ми не 
раз згадували. Та ииші приняли з великою радістю слова рек
тора 3 повірили відразу в їх щирість. Сею промовою зискав 
Литвинович симпатію між ними й вони були готові тепер на
віть вабути недавні непорозуміня 8 ним.

Та ми не можемо дивити ся так ідеально на сю промову. 
Часті згадки про „високеє правительство*, що глядить при
хильно на такий поворот справи, від иехочу винені слова про 
стрічі й розмови „з многими... то ту, то там* — роблять цілий 
сей виступ ректора досить підозреним. Ще більше росте наше

*) На боці додано: Сказалъ, щобы тое розпространяти — но бѳ- 
рижь менѣ ва зле що такъ обширно ровписалъ енъ ся, хотя то вытягъ... 
Гадаю, дабы инныіъ ваохочоватн.

’) Гляди вгаданий уже ѳпівод із Б. Дїдицькнм.
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недовірє, кодя чуемо, що він домагав ся виразно, аби звістка 
про його промову рознесла ся як найдальше. І8 усього можна 
бути певним, що цїда ся патетична промова се зручна коме
дія, устроена віденьським правптельством для йогож таки ко
рнети: воно хотіло зискати таким способом вплив на наше ду
ховенство, прихилити його до себе.

Тепер також епізод із „Зорею Галицкою“ став в иншім 
світлі: можна сказати з усьою певністю, що спричинило його 
бодай у части відѳньське правительство, а їр. їолуховський ви
користав тілько сю подію для власних цілий. Инакше годі зро
зуміти, як міг Литвинович виголошувати з офіціального місця 
таку манїфестаційну промову.

Воно не було би ще нічого злого в тім, як би Русини 
пішли в тій справі за голосом правительства. Та гірше те, що 
вони не вміли використати відповідно своєї позиції й не ви
тягнули з неї потрібних консеквенцій. Сама редакція „Зорі Га- 
лицкої“ не здавала собі ясно справи ів свойого становища, 
й ніби виступаючи остро проти москвофілів, простягала рівно
часно до них руку ва згодою. Наслідок був такий, що москво
фільство незабаром прочуняло й двигнуло ся знов до давного 
значіня, а суспільність пішла за ним без протесту.

Видно се дуже добре й на віденьській семінарії. Запал 
питомцїв дуже скоро остиг. Уже в маю 1855 р. чуємо, що де
вять литомцїв „не хотѣло предплачовати ся на Зорю на дру
гое чвѳрт’рочьѳ съ початкомъ Цвѣтня“. Причинила ся до того 
дуже також неправильність у розсиланю часопису, бо „Зорю 
намъ (питомцях) прислано ажь въ Маю и то всѣмъ по 6 чи
селъ. Но тій не хотѣли вже брати, отже позбетало чиселъ 
много“ 1). Еонець кінців вийшло таке, що коли на першу чверть 
1855 р. передплачувало „Зорю Галицку“ 20 питомцїв, в по
ловині мая лишила ся ледво четверта часть2). А Литвинович? 
Видно вже не діставав порученя попирати „Зорю Галицку“, 
небезпека війни з Росією минула.

Рівночасно починав між питомцами віденьської семінарії 
віяти иншим духом. Москвофільство здобуває собі тут значний 
вплив, як се видно з того, що пренумерата на москвофільську 
„Семейную Библіотеку“ Северина Шеховича зростає. Незабаром *)

х) Лист Луки Лисяка до Аивросія Шанковського 8 датою: В і 
день 11/23/5 1855.

*) Лист Андрія Воевідки до Амвросія Шанковського з датою: 
18/5 855.
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має відѳньська семінарія 24 передплатників „Семейної Библіо
теки01). Тоді’ то £ починають ся живійші зносини Івана Голо- 
вацьвого з богословами, а книжки насилані ним знаходять між 
ними більший попит. В тім часі й виринав поміж пи то м ц а м и  
непевна стать Станковича, до якого не можемо мати довіря хоч 
би тому, що його прислав до Відня патріярх Раячіч.

До того почала проявляти ся в семінарії оспалість та бай
дужність, що після короткого пориву заволоділа душами бого
словів. Вона головно мабуть отворила двері москвофільству.

Тим лекше могло се стати ся, що більша часть питомцїв 
проявляла своє одушевлене для народньої справи попиранєи 
кождого слова, писаного руськими буквами без огляду на те, 
яке воно. Тому то навіть свідомійші поміж ними, як ось Лисяк, 
висказують такі баламутні погляди: „Словеснбсть наша пбдно- 
ситъ ся: Вѣстникъ пне ся, Зоря въ надѣи полѣпшае ся, якъ 
еи 2 ч. показує, а Шѳховичь садитъ ся съ „Семейною бібліо
текою“ 2). Ся майже дитяча радість із усього, що руське, була 
дуже шкідлива, бо позбавляла суспільність критики. З сього 
й користали москвофіли...

VI. Спів і драматичні вистави.

Аби покінчити 8 віденьською семінарією, згадаю ще про 
два прояви духового житя тамошніх питомцїв: про культиво
ване співу та про драматичні вистави.

Крім церковного співу, яким питомцї мусїли займати ся 
з обовязку, цікавили ся вони також світськими піснями. Богато 
нот спроваджували 8 Галичини від своїх львівських товаришів 
та виучували їх. ІІосереднивои у тім був між иншими й Лука 
Лисяк3). До сфери церковного співу належать також епізодичні 
зносини питомцїв із Сербом Станковичем.

Натомісь не богато знаємо про „театр“ у семінарії, себ то 
про аматорські вистави. Першу звістку про „театр“ подає пи- 
томець Андрій Воввідка в листі з дня 25 грудня 1854 р . :

х) Др. К. Студинський, Кореей. Я. Голов. 1850—62, стор. 243— 
245, де Я. Головацький вичисляе всіх передплатників „Сен. Библ.“ ва 
1855 р.

2) Лист Л. Лисяка до А. Шанковського без дати, писаний мабуть 
1855 р.

3) Так пр. в однім листі просить він А. Шанковського о нрисилку 
пісень: 3 країв далеких; Ровстаюсь, ангел мій; руських квартетів.
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„Слухайте! вчера и театръ грали пбдъ 19 числомъ, о приналѳ- 
жащѳ убраньѳ постарано ся“. Докладнійшѳ говорить про се Жука 
Лисяк у листі до А. Шанковського, писанім мабуть з початком 
1855 р . : „Тбдько тобѣ. О театрѣ. Прѳдставляно: Posse aus 
Schillers W erken: „W er weiß wozu das gut is t“ von Kotze- 
bue и : „Козакъ и охотникъ“ оперу. Сцена въ наши спальни 
на двохъ ложкахъ до гори по ставленыхъ почивалъ каблукъ съ 
двохъ дручкбвъ, украшеныхъ мальованими паперами зроблений; 
верхъ украшалъ Аполло съ гуслѳю въ облакахъ, два прости
рала розсуваючій ся : кортина, пбдъ каблукомъ помѣщена; ку- 
лѣсы: покрывала отъ лбжокъ и проч. спбдницѣ одной ложи- 
чили а другу зробили въ капы бтъ лбжка (файнъ дымка). Отъ 
печа стоялъ фортѳпянъ Токача, еденъ угорскій историкъ грає 
капитально; пбдъ стѣною бтъ города, партеръ, кресла и іаллѳ- 
рія; — іорсети пошили, шаблѣ, стрѣльбы и пистолетѣ покле
или съ паперу искусно, и проч. дѳрвивы поробили въ паперу 
и шпильками поприпинали до покривалъ и проч... Удачно пбшло 
нанявши поменыпи нѣкотори погрѣшности“. А опісля додав ще 
таку увагу: „Памятай, що тое тблько тобѣ пишу; я знаю твою 
природу: ты не любишь затримати при собѣ мимо найлучшой 
волѣ, найлучшѳ былобы о томъ не споминати... памятай, дабысь 
не наробилъ квасу“. Перед лредставленвм відбували ся проби, 
а опісля повідомляли про все настоятелів. Жіночі ролі грали 
сажі питонцї. Рѳкторови подобали ся такі вистави; він заохо
чував навіть питонцїв до дальшої праці в тім напрямі. Ось що 
каже про се Лисяк (згадана вистава відбула ся д. 8 січня 
1855 р .): „были всѣ настоятелѣ (розум, на виставі)... верхов
ный настоятель ваохочуе насъ до того, дабы еще въ той спо- 
сббь бавити ся; казалъ що бувбы собѣ гостей спросилъ, если 
бы былъ вѣдалъ, що такъ прибралисьмо; ба навѣть о тбмъ 
говорилъ пблъ годины въ молитвенницѣ, мѣсто викладати 
обряды“. Та все таки ректор не бажав собі, аби ввістка про 
се розходила ся поза семінарію і наказав питоицяи, аби 
„о тбмъ анѣ дюдю! нѣкому“.

VII. Загальні уваги.

Так оглянули ми житв питонцїв Відень ської семінарії 
в 1852— 1855 рр. по змозі докладно, скільки лише позволяв 
нам па се певний матеріал, що ми його мали під руками.

Вбираючи все сказане, мусимо признати, що Литвинович
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як ректор не являетъ ся в надто лихому світлі'. Хоч він усе 
старав ся поступати так, як того вимагав Рим і яв бажали 
собі правитѳльствѳнні круги, все таки жадав він від нитомцїв 
більше зверхніх признак льояльности, а поза сим полишав їм 
богато свободи —  може часом і примушений до того обстави
нами: лихим урядженем семінарії. Не вторкав ся він надто до 
особистих переконань нитомцїв, а хоч виступав проти явного 
москвофільства, й спиняв деколи його приплив зиоза семінарії, 
робив се звичайно в такій лагідній формі, що в дїйсноети не 
було від сього майже ніякої шкоди русофілам; хиба що питомцї, 
внаючи його гадку, йшли часто за ним. Що питомц'і читали, се 
також його не богато обходило; часом контролював він їх лек
туру, та не чуємо ні про яві поважнїйші вари за неї. В загалі 
не хотів він доводити до рішучих виступів із боку своїх ви
хованців — може бояв ся, аби се не кинуло лихого світла й 
на нього та не пошкодило йому в дальшій каріері. Инші насто
ятелі йшли в сих справах за ним і крім одного Черлюнчаке- 
вича, що не все міг із сим погодити ся, всі вони гляділи на 
свобіднїйше жите нитомцїв крізь пальці.

Тому то й „Вѣстникъ“ уже 1853 р. вихваляв Литвино
вича такими словами: „Всѳчѳстнѣйшій Высокоученый господинъ 
Др. Литвиновичь, котрого умъ съ сердцемъ въ щастнѣйшбмъ 
согласіи звѣнчаный обявляе ся, положилъ собѣ такожь, якъ зъ 
его неутомимой дѣятельности явно окавуе ся, задачу; образова
ніе сорозмѣрнѳ ума и сердца повѣренныхъ собѣ питомцевъ все
сторонне прѳнровадити. — Въ доказательство тогожѳ, между 
прочими послужити може готовбсть его, съ которою бнъ не 
тблько свою книгохранильню питомцемъ употрѳбляти приво
дилъ, но такожь и нещадитъ всякого труда, абы токмо книги, 
которіи Онъ послѣ свого благорозумія соотвѣтными быти узнає, 
повбирати, бго отцовскій спосббъ обхожденія ся плѣнитъ юно
шескій сердца и радостно такому вожду они повинуются. Ра
достно пріймаютъ они слова, зъ устъ Ѳго исходящій, котрій 
питомцевъ въ 7 епархій греч. обряда великои австрійской Мо
нархіи въ братной едности и благой згодѣ удѳржуютъ. Всѳточ- 
нѣйшѳ исполненіе нашого обряда сердца питомцевъ въ Богого- 
вѣнію загрѣваючѳ, причиняє ся много, до ихъ усовѳршѳнія въ 
томъ що имъ на цѣлу жизнь найбблыпѳ потреба“ 1). Від- 
кидаючи звичайний в тім часі для висших духовників па-

ł) Вѣстникъ 8а 1853 р., ч. 2, стор. 3.
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неііривм, знайдемо в тих словах також дещо справдішнього 
признаня.

їїитомцї використовували свободу доволі' широко. Особисті 
зносини 8 ріжннми людьми., широка кореспонденція, лектура 
в ріжнородних напрямах, всілякі студії, пренумерата часопи
сів, спроваджуване книжок, навіть вистави зовсім світського 
характеру —  все те було в віденській семінарії першої поло
вини пятьдесятих років. Так стала та семінарія важним куль
турним центром і могла принести богато користи нашому наро- 
дови, як би не москвофільська пропаїанда. Наслідки сеї пропа- 
їанди були просто страшні: москвофільство, якого основи можна 
прослідити вже в иочатках істнованя семінарії, викривило зов
сім душі питомців, а їх здібности й образоване, яке вони до
були в Відні, стали опісля сильним оружем проти власного на
рода, бо многі з них перемінили ся в безхарактерних народнїх 
і релігійних зрадників, що за марний гріш і непевні почести 
пішли на службу проти своїх рідних. І  як гарні й благородні 
чутя будили прояви прихильности до всього, що своє рідне (як 
се бачимо на симпатичній стати Луки Лисяка), тав протина
родні змаганя затроювали душу погордою до свойого рідного 
гнізда. Що правда, в більшости віденьських питомців ще до 
1855 р. не видно виразного москвофільства, але підклад під 
його розвій чути на кождім кроці'.



Азбучна війна в Галачанї 1859 р.
Подає Ів а н  Ф р а н к о .

III.

Десятилїте 1849— 1859 у памяти значної части нашого 
народа живе і  доси під назвою „тісних років“. Go були часи 
не тілько політичної реакції після бурливого 1848 р., але та
кож часи елементарних нещасть та тяжкого переходу в суспіль
них відносинах по знесеню панщини. Від р. 1846 почали 
ся щорічні недороди картофлї та инших родів збіжа, які 
спричинили значний убуток та з’убожіне людности. В р. 1855 
була холера, а т. зв. кримська війна 1854 р., що потягла за 
собою мобілізацію значної части австрійської армії в Галичині', 
ще збільшила тісноту тих часів1). Сучасній дослідник культур
ної історії Галичини пише про те десятилїте ось що: „Се де
сятилїте в цілім своїм протязі було для Галичини дуже неща
сливе. Гните картофель у р. 1847 і дальших викликало довгий 
ряд голодних років і велику смертність людности, яку збіль
шила ще холера 1855 р. Наслідком cero число людности змен
шило ся дуже значно. В тім десятилїтю стратив округ ясель- 
ський пересічно 26*5 мешканців, вадовицький 25, краківський

*) Дещо про ті часи 8 народньої паияти та сучасних урядових актів 
подав М. Зубрицький у своїй розвідці' „Тісні рови. Причинки до істо
рії Галичини 1846—1861 pp.“ (Записки Наук. Тов. іи. Шевченка 1899 
т. XXVI ст. 1—13). О. Зубрицький обняв у своїй статї тілько валу 
часть гірської теріторії старосанбірського повіту, обнятої типи злиднями, 
хоча ті влиднї обіймали тоді майже ціле східно-галицьке Підгіре, пов. 
турецький, симбірський, дрогобицький і правдоподібно також і инші, про 
що доси нема докладного досліду.



132 Іван Франко

2В. Скрівь уживали всякого 8Їля, а  навіть смерекової кори для 
печеня хліба та на иншу страву“ 1).

Політична реакція, що почала ся з вінцем р. 1848, при
несла 8 собою такі тяжкі та хронічні лиха, як забагненв справ 
індемнїзаційної та сервітутової, застій у розвою преси та про
світи народньоі, а рівночасно з тим витворене лід владою іу- 
бернатора А. їолуховсьвого всемогучої бюрократії, що хоч на 
повір в разу німецька, в основі чим раз більше ставала поль
ською, і хоч на позір ніби офіціально австрійська, чим раз 
виразнїйше починала служити польським національним інтересам.

У те тяжке десятилїте галицькі Русини після бурливого 
1848 р. війшли не такими то дуже бідними та темними, як се 
тепер вдаеть ся деяким історикам, недокладно обізнаним із то
дішніми подіями та відносинами. Докладне ровслїджене подій 
1848 р. кине побато світла на тодішній стан Русинів, та я тут 
наведу тілько деякі подробиці для показу того стану маєткового 
в духовім та політичнім значіню cero слова, з явим галицькі 
Русини війшли в тяжку добу 50-тих років.

Не згадуючи вже про перші проблиски духового відроджена 
галицьких Русинів від самого початку австрійського панованя, 
досить буде вкавати на значний зріст руського людового шкіль
ництва під опікою руських консісторій від р. 1818, на вначний 
розвій язикових та історичних студій серед галицьких Русинів 
починаючи від Івана Могильницького, на гарні початки красного 
письменства в людовій мові,^зроблені Маркіяном Шашкеввчем 
та його сучасниками та на скріплене руської церкви в Галичині', 
що зазначило ся такими фактами, як утворене галицько-руської 
митрополії в р. 1808 та витворене правильних університетських 
студій для руського духовенства в Відні, Львові та Перемишлі.

По за сими загально відомими фактами не завадить прига
тити також такі менше відомі, як той, що в р. 1846, у часі 
вровавих подій у вихідній Галичині, що декуди грозили пе
рейти також у східну Галичині, руські селяни в кількох місцях 
ставали проти мавурської „черняви“ опором не тілько в обороні 
своїх панів, але також у обороні суспільного порядку. Най- 
давнїйшим свідоцтвом про такі події можна вважати оповідане 
Йосифа Якубовича в збірці „Album Lwowskie wydane przez 
H enryka Nowakowskiego. Lwów 1862“, ct. 201— 206, п. з.

x) Dr. F r . B u ja k ,  W irtschaftsgeschichte Galiziens у вбірній 
книжці »Wirtschaftliche Zustände Galiziens in der Gegenwart*. W ien 
und Leipzig 1918, ct. 15.
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„Światło і cienie“. Задля своєї белетристичної форми та браку 
назв головних дієвих осіб се оповідане досить підозреної вар
тосте. В ній оповідаеть ся про те, як властитель Вірчі, п. 
Адаи (із иншого жерела знаю, що він називав ся Ковальський), 
у р. 1846 на чолі бірчанських міщан відпер навалу назурських 
„гайдамаків“. Другий факт у тім самім оповіданю, вложений 
в уста якогось pana Józefa, оповідає про те, як його мазурські 
хлопи напали в домі, обрабували, увязнили разом із його това
риством і серед ненастанних побоїв та мук гнали до Сянока, 
поки їх у дорозі* не увільнили міщани з Мриголода, що також 
оружно виступили проти хлопської чернї та розігнали її. Тре
тій факт оповідає Яков Головацкий у своїй статі* „Возстаніе 
Поляковъ въ западной Галиціи“, поміщеній у московськім мі
сячнику „Русскій Вѣстникъ“ за р. 1873 з підписом „Галича
нинъ“ ст. 874— 875. Сю статю в вирізці маю в своїй бібліо
теці, а автоїраф Головацкого поміщений на чільній стороні* до
зволяє понад усякий сумнів ствердити особу автора. Оповівши 

. не зовсім докладно причини та хід мазурського повстаня з лютого 
1846 р. автор подає при кінці* ось яке оповідане, яке подаю 
тут у перекладі на нашу мову. „На честь галицько-руського на
рода треба сказати, що в східній, руській части Галичини в р. 
1846 не було ніякої різні*. В пограничніи із Мазурами селі ся- 
нїцького округа Бахорі жила їрафиня Брасїцка (не Брасїньска, 
як сказано в друку), 8 роду Гогенгаймів. Коли ватага Мазурів 
наблизила ся до її села і хотіла вломати ся в панський двір 
та вимордувати всіх панів, тоді руські селяни з власного по
чину виступили узброєні шлем, та ціпами і сказали рішучо: 
„Не допустимо кривдити нашу паню, бо вона в нас мати. А коли 
хочете йти перебоєм, то ми побемо вас усіх і голови свої по
ложило за свою паню“. Мазурн зупинили ся і пішли в инше 
село руйнувати двори та бити Поляків. Вдячна своїм селянам 
їрафиня Красїцка збудувала нову руську церков, дуже потрібну 
в тім біднім селі, і зложила фонд для вдержаня священника та 
церковної прислуги. Перемиський епіскоп Григорій Яхимович 
їздив у р. 1856 посвячати сю церков і гостив у їрафинї, яка 
не могла досить нахвалити ся своїх руських підданих, що мо
рально стоять далеко висше від Мазурів“. Найважнїйшим і най- 
докладнїйше написаним свідоцтвом про події тої самої катеїо- 
рії з околиці Динова та Іздебок синіцького округа, представ
лений у споминах о. Юрія Гладиловича і поміщений у Записках 
Наукового Товариства ім. Шевченка 1896, т. XII, M iscellanea

Ванжсхж Наук. Тов. іж. Ш евченка т. ОХУ. 10
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ст. 1— 20, де показано ріжницю поступованя селян Русинів та 
Поляків у тил бурливих днях, та добродійний вилив руського 
священника, свідоиого своїх пастирських та горожанських обовяз- 
ків. Ті й инші подібні факти, що могли стати ся в тих пасах, 
міг би дехто покласти на карб більшої чутливости руських се
лян та більшої привички до гуманного новодженя з людьми 
в тяжких випадках, але можна бачити в них також висший роз
вій горожанського почутя законности та обовязку. Свідоцтвом 
внсше розвиненої свідомости горожанських та національних ін
тересів галицько-руського селянства в порівнаню з галицько- 
польським можна вважати також те, що зазначив безіменний 
автор нропамятного письма до міністра Баха 8 р. 1850, який 
між об’явами горожанської свідомости руських селян підніс 
також той факт, що роковини внесена панщини д. 15 мая 1848 
р. зробили ся національним празнивом тілько у Русинів, а не 
в Поляків вахідньої Галичини1).

Що приніс галицьким Русинам 1848 рік.?
На се питане відновім нокавом на такі подїі та документи. 

Поперед у cero приніс їм розбуджене —  нехай і так, що лише 
в верхах суснільпости —  політичної думки, основаної на по
чути національної свідомости та відрубностн, поперед усего від 
Поляків. Уважаю потрібним спинити ся тут троха довше над 
першим проблиском тої думки, бо такі в своїх наслідках необ- 
числимі хвилї бувають для історика дуже трудними до уловленя, 
і тому він мусить дорожити кождою звісткою сучасника, що по
магає йому підхопити та зазначити таку хвилю. Для початку 
руського політичного руху в р. 1848 я користую ся оповіда- 
нем о. Алексія Заклинського, одинокого сучасника тих памятних 
подій, що полишив про них досить просторе оповідане* 2). Подаю 
його тут у перекладі на нашу мову з деякими скороченими.

„Булб се в цвітні 1848 р., по оголошеню цісарського па
тенту про знесене панщини та другого патенту про надане кон- 
стітуції. Руські Львовяни бачу чи, як Поляки стоять за свою н а
родність, завязують комітети та товариства і скликають збори, 
аби здобути для себе з констітуційних прав усе можливе, по
становили також злучити ся в одно полїтячне тїло, т. зв. „Руску 
Раду“ у Львові, і дбати про здобуте констітуційних прав та 
евобід для свого народа. Ся думка повстала у великих наших

г) Україпсько-руський Архив, т. ѴШ, ст. 134.
2) Записки Длексея Заклинского, приходника Старыхъ Богород- 

чапъ. Изданіе редакціи „Черв. Руси“. Львовъ 1890, ст. 38 — 45.
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духовних настоятелів та патріотів, епіскопа Григорія Яхииовича 
та крил. Михайла Еувемського, і вони рішили скликати досита 
численну тоді руську інтелігенцію у Львові на означений день 
до салі консісторіі для завязаня політичного товариства. Б аха
ючи притягти до сої народньоі акції також руську мододїж, 
позволили студентаи унїверсітету та семінаристаи прислати на 
той збір також своїх делєїатів. Семінаристи вибрали 6 литов
ців як делєїатів на той збір, а в тім числі й мене.

„Коли настав означений час, прийшли ми на той збір і за
стали на своє диво не лише салю консісторських засідань, але 
також усї корідори перед тою салею повні самої інтелігенції. 
Проходячи поміж зібраних ми завважили, г;з майже половина 
тої інтелїїенції були Поляки ріжних ставів. Вони стояли гро
мадками і скрізь ішла завзята суперечка між ними й Русинами. 
Поляки всякими способами відмовляли наших людий від засно- 
ваня руського політичного товариства, коли вже буцім то маємо 
польське. Наші люди, почуваючи відрубність руської нації від 
польської, не згоджували ся на се. Ті спори перервав голосний 
дзвінок провізоричного голови М. Бузенського, яким запрошено 
присутних до салі. Вона зараз переповнила ся не лише нашими 
людьми, але й Поляками.

„Голова задзвонив другий раз і заявив, що крил. Жуков
ський прочитає проїраму сегоднїшнього збору та засноганя 
„Рускої Ради“ і просив присутних, аби слухали спокійно. Та 
коли лиш о. Жуковський почав читати про потребу заснованя 
„Рускої Ради“, повстав між присутними Поляками ропіт і крик; 
вони не хотіли допустити до дальшого читаня, кричачи раз 
у раз: „Nie trzeba dwie R ady we Lwowie! Jeden kraj i je 
den naród! Rusini, to tylko jeden odłam polskiego narodu, 
a język ruski, to tylko narzecze języka polskiego! Jeden n a 
ród i jedna R ad a!“ i т. и .

„Бачучи й чуючи все те я не міг витримати і крикнув го
лосно: „Панове, маю наглий і важний внесок!“ Бели веї за
тихли, я сказав: „Бачу тут перед собою зібраних не селян, але 
самих інтелігентів руських і польських. Ріжниця між вами в тім, 
чи завязувати другу Раду у Львові крім вашої завязаної вже 
польської. Ми шануємо погляд кождого і бажаємо вислухати 
ваші причини, вадля яких ви противні заснованю нашої „Ру- 
скої Ради“, але ловодїть ся не тйк демонстраційно та непри
лично, чим оскорбляете не лише нашу честь, але й свою, а на 
се ми не можемо згодити ся. Тому вношу: виберіть із поміж
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себе речника, до якого маєте найбільше довіре, а ми виберемо 
також з поміж еебе, і нехай вони два стануть на поєдинок не 
на оруже, а на рогум і любов до своєї народности, і виложать 
докаги, чи треба вакладатн окреме політичне товариство, чи 
лїпше буде нам злучити ся 8 вами“.

„Сей внесок приняли Поляки і вибрали 8 поміж себе адво
ката Суского, а наші люди по короткій нараді' вибрали мене 
своїм бесідником. З трівогою я приняв на себе ту тяжку за 
дачу, бачучи перед собою зручного правника, але зарав же я 
й позбув ся страху. Ми поставали при зеленім столі* 8 двох бо
ків і по коротких переговорах почав промовляти Суский. Він 
доказував зайвість „Рускої Рани“ звичайними і доси ще у поль
ських політиків утертими доказами, „że za królestwa polskiego 
była między Polakam i i Rusinam i jedność, un ija i braterstw o, 
jeden był król, jedna władza i jeden sejm ; ruski język był: 
tylko narzeczem  polskiego; polski język jest wykształcony,, 
a  ruski w najgłębszem  zapuszczeniu i tylko między chłopam i 
używ any; w połączeniu Rusinów  z Polakam i kraj będzie silny 
i naród  grożący całemu w schodow i; w takiem  połączeniu do- 
będziemy wszystkich praw  konstytucyjnych i oprzem y się n a
porowi Niemców,“ i T. п. Вислухавши сю промову адвоката а  
ще більше підняв ся духом, бо його докази були незгідні ані 
8 історією, анї 8 дійсністю, і їх легко було опрокинути. Я пред
ставив коротко історію та вікові відносини обох народів і до
казав, що під польським панованвн не було ніколи правдивої 
єдности, згоди та братерства між Русинами й Поляками, а нав
паки Поляки все були неприхильні Русинам, яв се докавують 
довголітні війни між ними та їх історичний „Projekt n a  zni
szczenie R u si“ 1). Далі доказував я історією, що наша мова не 
є й ніколи не була иарічем польського явика, що вона тая 
само, яв і наш руський народ, самостійна та відрубна, має своє 
1000-лїтнє письменство і вживала ся також в урядових актах 
та документах sa часів руських князів і навіть під панованєи 
польським королів. Далі свавав я, що такою насильною влувою, 
якої доконала польська власть, не підняла ся ані наша ані 
польська сила, але навпаки ся злува довела до впадку Польщі. 
Нарешті я підніс, що ми не боїио ся їерманїзації, а боїмо ся 
польонізації, що забрала най наших вельмож, бояр, їрафів та.

1) Сей історичний памфлет, видобутий ів актів якимось Русином 
при кінцї ХѴШ в., був у р. 1848 надрукований у Львові для пропа
ганди руської національної ідеї.
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князів, а від якої спасла наш народ тілько наша руська церков.
„По моїй промові заговорив знов мій противник вбиваючи 

мої докази, але його опроверженв було таке слабе, що я по його 
закінченю в короткій дуплїцї зараз звів його ad absurdum . 
Мій противник виговорив іще третій раз, але сим разом відсту
пив від річи та перейшов на ріжні внші теми, нічим не ввя- 
зані з предметом нашого спору. Тоді я перервав його промову 
і  сказав, що коли він відходить від предмету, то я вважаю не
відповідним відповідати йому і вважаю дебату скінченою. Мій 
противник хотів говорити ще далі, але тут йому наслідком дво
годинного напружена зробило ся недобре, його приятелі' вивели 
його в салі на свіже повітрє, а за ним рушила вся юрба По
ляків, тав що лиш самі наші люди лишили ся в салі. Збір над- 
городив мою оборону грімкими оплесками, потім запрошено на 
збір епіскопа Яхимовича, що в палаті ждав на закінчене не
приємної сцени; він обняв провід, привитав збір короткою про
мовою, в якій сказав відому притчу про спізнених женців. Потім но- 
чали вписувати ся в члени „Рускої Ради",— вписало ся вараз воло 
80 членів із поважної руської інтелігенції та достойників із самого 
Львова; в члени cero товариства принято тут-же також мене“.

Першим документом того нового політичного житя, що по
чало ся тими інавгураційними вборами, було „Прошеніе Рѣского 
народа въ Галиціи черезъ рѣки Gro Превосходительства їрафа 
Францѣтка Стадіона іѣбѳрнаторо галицкого Gro Величествѣ Им
ператорѣ и Царю Фердинандѣ поданоѳ“. Тому, що на сей до
кумент, опублікований тодї-ж без означеня місця друку й дру
карні', доси не звернено уваги в такій мірі, як на пізнїйший 
маніфест Руської Ради Головної з д. 10. мая, подаю тут із нього 
дещо найважнїйше нашою новочасною мовою.

„Ваше Величество!
„Серед загальної радости всіх людий і народів, що жиють 

під владою Вашого Величества, сміємо й ми, мешканці східньої 
Галичини, зблизити ся до Вашого престола і найпокірнїйше дя
кувати ва констітуцію обіцяну всім народам австрійської імпе
рії. Великі були добродійства, яких усе дівнавали Русини від 
предків В. В. від ревіндікації Галичини. Свідчить про се пра
вильніш а управа і більший у пождім погляді розцвіт нашої 
любої вітчини. А що Галичина не підняла ся ще більше, була 
тому та одна причина, що ми, первісні жителі сої благословен
ної вемлі, не були заступлені анї в станах (соймовій оріанїза- 
ції), анї супроти уряду,
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„Далеко більша половина жителів Галичини —  Русини. 
Вони —  галузь великого славянського роду. І  ми кали колись 
своїх власних родимих кназїв із поколїня св. Володимира. Коли 
ті вимерли, стратила наша люба вітчина свою самостійність 
у другій половині XIY в. Ся страта, а ще більше пізнїйші по
літичні бурі, опустошена, переслідувана за віру та упосліджена, 
що тягли са майже 400 літ, були причиною, що ми стратили 
нашу шлахту, того природного заступника народу, мало що не 
до одного. Та ядро народа —  руський люд у всіх тих полі
тичних та релігійних бурях лишив ся сильний і непорушний, 
заховав твердо свою иову й письмо, свої звичаї та обряди проти 
всіх ворожнеч насилла й часу, і передав нам віру батьків і на
родність як одиноке дороге добро, що спасло його у всіх тих 
бурах. А наш святий обовязок ту передану вождому щирому Ру- 
синови дорогу народність вірно берегти й невщерблену пере
дати її також своїм потомкам. У тім намірі удаємо ся до пре
стола В. В. з найсильнїйшою надією і просимо також нас, як 
і всі инші народи австрійської монархії, всемнлостивійше обняти 
тою самою любовю та вітдївською ласкою, і наші права для 
охорони нашого обряду та нашої народности, надані нам всеми- 
лостивійше від славнопамятних предків В. В. потвердити і проти 
всякої напасти боронити та заступати“.

Петенти, підписані на орігіналї сеї просьби, але не під
писані під друкованим текстом, просять у цісаря в сімох точках 
заведеня руської мови у всіх сільських і міських школах тих 
округів Галичини, де Русини творять загал або більшість люд
ности, заведеня руської мови в висших школах тих самих окру
гів, публікована всіх державних та краввих законів і цісар
ських постанов окрім німецької та польської також руською мо
вою, далі того, аби урядники в східній Галичині знали також 
руську народню мову, розширена студій руського духовенства 
в руській мові, зрівнаня прав руського духовенства з правами 
польського та вірменського, а нарешті того, аби всі' народні 
уряди та публичні служби доступні були також Русинам.

Отся просьба датована днем 19 цвітня; значить, збори, 
про яві оповів А. Заклинський, відбули ся день або два перед 
тим. Жаданя Русинів, висловлені в тій просьбі, дуже скромні, 
та все таки відповідали найбільше пекучим потребам руської 
людности, а коли прирівняти їх до того, що Русини в Гали
чині осягнули доси, то побачимо, що де в яких точках ті жа
даня не сповнені навіть доси, особливо на полі народнього
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шкільництва, на яке переможною силою доси надягав польонї- 
зація. Судячи з тих точок, поданих через руки їубврнатора до 
цісарського престола, мусимо вважати їх авторів людьми прак
тичними, тверезо мислячими і вповні свідомими своєї націо
нальної індівідуальности, а ари тім далекими від усякої націо
нальної ексклюзівности та посяганя на чужі нрава та на чуже 
добро.

На се подане львівських Русинів одержала Руська Рада 
цісарську відповідь, написану в Відні дня 9 мая 1848 р., під
писану міністром Піллврсдорфом, якої німецький текст літо
графований маю перед собою. Відповідь адресована „An die 
ruthenische V ersam m lung in  Lem berg“; подаю з неї також 
найважнїйше в перекладі на нашу мову.

„Прислану мені від галицького їубернатора, звернену до 
Його Величества петіцію осілих у Львові та визначних своєю 
духовою освітою та своїм суспільним становищем Русинів пе
редав я Його Величеству, який із неї з радісною вподобою (mit 
freudigem  W ohlgefallen) переконав ся про щиру та вірну при
хильність руського народа в Галичині до цісарського дому та 
монархії, про його вдячність за добродійства уділені йому най- 
висшою ласкою, а нарешті про похвальні змаганя руського збору 
до матеріяльного та духового розвою своєї вітчини, в якій ціди 
він і предложив бажаня та потреби своїх земляків у теперіш
ній хвили до стіп престола.

„Одушевлений бажанєи трпвко оснувати добро своїх під
даних усіх націй і всіх кляс і дати їм можність у одній мірі 
користати з добродїйств наданої їм констігуції, Й. В. цісар по- 
ручив мені запевнити зібраний у Львові руський збір, що за
ступає погляди та інтереси руської людности Галичини, про 
його батьківську ласку та старане о добро його руських під
даних, а про їх бажаня та просьби висловлені в петіції з дня 
19 цвітая 1848 р. зволив Й. В. но вислуханю відвічальної мі
ністерської ради повзяти ось такі постанови“.

Що до першої точки цісарське рішене позволяє на заве
дене руської мови у всіх народнїх школах тих громад, де пе
реважає руська людність, із тим застереженєм, аби в громадах, 
де переважав польська людність, задержано польську викладову 
мову. Що до другої точки сказано: „Тому, що руська мова на 
теперішнім ступні' свойого розвою не надаєть ся ще вповні до 
викладаня найбільшого числа наукових предметів, висловлене 
в петіції бажане, аби в округах заселених Русинами також
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у висших школах розширити права руської мови при навчаню 
відповідно до інтересів руської людности, полагоджуеть ся так, 
що в висших шкодах руської части краю полеред усего осно
вана буде катедра руської иови, аби дати руським студентам 
можність навчити ся своєї рідної иови, і таким способом при
чинити ся до розвою тої мови“. Инші точки переважно полаго
джені прихильно наданою констітуцівю. Відповідь міністра кін
чить ся ось якиии словами:

„Ich erfülle die angenehm e Pflicht, der in  Lem berg a n 
wesenden ruthenischen V ersam m lung das allerhöchste W ohl
gefallen über die treue und biedere G esinnung und H altung 
des ru thenischen Volkes in  Galizien, so wie über die Beweise 
dankbarer A nhänglichkeit an  eine um  ih r W ohl besorgte R e
gierung und die gnädige A ufnahm e der Petition jener Ver
sam m lung auszudrücken und dieselbe der väterlichen Fürsorge 
unseres allergeliebten M onarchen zu versichern“.

Ce нінїстеріяльне письмо доручене було голові руських збо
рів, еп. Яхимовичу, ось із якою допискою львівського їуберна- 
тора Фр. Стадіона: „Маю особливе задоволене заявити Вашому 
Преосвященству при тій нагодї моє високе поважане, яке почу
ваю для руського народа, що визначаеть ся вірною прихильні
стю до цісаря та австрійського правительства, льояльним успо- 
собленем і спокійним, законним поведенем, а особливо для гр. 
кат. духовенства, яке добре розуміє своє апостольське призване 
і своїми словами та дїлами дає повіреним собі громадам образ 
непохитної вірности, і якому поперед усего завдячуємо спокій 
і порядок у руських громадах, коли деинде панують забуреня“ 1).

Політичний рух галицьких Русинів, розпочатий тав щасливо, 
розвинув ся в р. 1848 над сподіване широко. На основі висше 
наведених урядових документів завязало ся дня 2 мая політичне 
товариство „Руска Рада Головна“, що об’явило свою проїраму 
маніфестом із дня 10 мая і рівночасно почало видавати руською 
мовою перший політичний часопис „Зоря Галицка“. За прикла
дом Львова пішли дуже скоро инші важнїйші міста та місточка * і

ł) Подаю текст cero губернаторського рескріпту в перекладі на 
нашу мову з брошури Дмитра Вінцковського „Григорій Яхпмовичъ 
и современное русское движеніе Львовъ" 1892 ст. 38. Відповідь міеі- 
стра ІІіллерсдорфа на петіцію львівських Русинів із дня 19 цвітпя 
і рескріпт ґр. Стадіона були тоді друковані окремими картками в німецькім
і руськім текстах, пор. Галицько-руська біблїоґрафія І. О. Левицького 
т. І, ч. 462, де обі публікації подано як одну. Примірники обох у моїй 
бібліотеці.
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східньої Галичини, в авих завязало ся 34 руських рад філіаль
них (Д. Вінцковський ор. cit. ст. 40).

З важнїйших культурних здобутків того року наведу тілько 
основане просвітного товариства „Галицко-Руска Матиця“, до
конане дня 1 червня на основі давнїйшої ухвали Руської Ради 
та затверджених правительство» статутів1). За почином Н. Устія- 
новича, тоді пароха в гірськім селі Сдавську стре н с ьк о го  округа 
ухвалило те саме політичне товариство в вересні' скликати пер
ший з’їзд руських учених та письменників для спільного по- 
гнайомленя та організації наукової та літературної праці' серед 
галицьких Русинів. Сей з’їзд відбув ся в днях 19— 26 жовтня 
під проводом крил. М. Куземського, і був як на свій час мані
фестацією зовсім поважною та незвичайно оживленою. При кінці 
того року уряд утворив катедру руської мови та літератури на 
львівськім уиїверсітетї; сю катедру з початком 1849 р. обняв 
руський священник Яков Головацький, що доти був парохом 
у гірськім селі Микптинцях коломийського округа. Наслідком за
ходів львівських Русинів у часі реакції при кінці 1848 р. ц і
сар у початку 1849 р. дарував Русинам міста Львова руїну 
{іомбардоваиого в падолисті 1848 р. львівського унїверсітету 
для здвигненя руського Народного Дому та другої руської церкви. 
Обі просвітно - культурні інстітуції, що почали ся в тім часі', 
а  власне Галицько-руська Матиця і Народний Дім, розвивали 
ся протягом 50-тих років і не пропали й доси, хоч задля по
літичних напрямів, які в часом запанували в них, не справдили 
тих надій, яві можна було покладати на їх  діяльність для роз- 
вою галицько-руського народа та з огляду на їх досить вначні 
фонди. Політичне товариство „Руска Рада Головна“ разом зі 
своїлм філіями пережило настане реакції при кінці 1848 
р., але простояло не довго, бо вже в р. 1851 мусїло роз- 
вязати ся під натиском супротивної течії, що запанувала від р. 
1849 в галицькій їубернїї. До національних та культурних здо
бутків галицької Руси, які приніс їй 1848 р., треба зачислити 
видане урядових законів та розпоряджень руською мовою у Відні 
та у Львові, основане руського урядового, політичного часопису, 
що в р. 1849 виходив у Львові п. з. „Галичо-рускій Вѣст
никъ“ під редакцією Миколи Устіяновича, а від р. 1850 вихо
див у Відні п. з. „Вѣстникъ“ під редакціею Василя Зборовського *)

*) Я. Г о л о в а ц к ій ,  Историческій очеркъ основанія галицко-pS- 
чзкои Матицѣ. Въ Львовѣ 1850 с. VLI—ѴШ.
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(Вислобоцького) з ріжними літературно - науковими додатками. 
В Відні засновано також урядове видавництво шкільних кни
жок писаних руською мовою для галицько-руських шкіл та за
ведено окремого референта для справ руської просвіти при мі
ністерстві просвіти в особі бувшого пароха Угринова в окр. 
станїславівськіи, а потім посла до сойму державного Григорія 
Шашкевича, брата Маркіянового. Відновлено також у Відні ру
ську духовну семінарію, управильнено досить ліберально вжи
ване руської мови в їімназіях східньої Галичини, а народні 
школи полишено під опікою руських консісторій, хоч під нена
станним доглядом уряду.

Як бачимо з cero, культурний доробок галицьких Русинів 
по р. 1848 був зовсім не малий і давав основи тривкового та 
успішного розвою руської народности, як би не супротивні об
ставини, що під урядовою фірмою зараз від 1849 р. почали 
завзято та свстемаїично підгризати ся під усі ті здобутки, під
копувати довіре центрального правительства до Русинів, а на
віть віру Русинів у свої власні сили через ненастанні урядові 
вмішуваня в усяку не лише публичну, але й приватну діяль
ність та через урядові шикани та докучаня, що могли затроїти 
жите навіть найтвердшому характерови і многих талановитих 
людий та здібних робітників руської народности допровадили до 
матеріального та духового занепаду, або передчасно загнали 
в могилу. Всі колісця та пружини тої пекольної адміністрацій- 
ної машини, що тяжила над Галичиною від р. 1849— 1859, іще 
не розслїджені та не вияснені, але дещо з них помалу виходить 
на світ. Головним мотором тої машини був галицький їуберна- 
тор їраф Аїенор їолуховський, що маючи за собою, як сам був 
того певний, повне довіре монарха в часі безконстітуційного 
абсолютизму та повної безконтрольности, поклав собі метою пе
ремінити Галичину на польську провінцію з польським зарядом, 
який би в австрійськім уніформі та під повагою австрійської 
державної ідеї клав основи но ео го  п о л ьс ьк о го  державного житя. 
Для сеї мети галицький їубернатор не цурав ся ніяких спосо
бів та заходів, свобідно поводячи ся з усякими законами, інсті- 
туціями та з людьми всіх верстов, особливо сяк чи так під
владними йому.

Вже 1849 р. їубернатор їр. їолуховський дав доказ адмі- 
иїстраційної самоволі', опублїковавши відозву до сільського на
рода в Галичині, датовану дня 12 липня, в якій у надії на бо- 
гатий урожай візвав сільські громади, аби помагали дідичам
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при обробленні їх поля і вагрозив таким громадам, які не хо
тіли би робити для панів, прииусовими способами з боку пра
вительства1). Руські коисісторії одержавши сю відозву для ров- 
силки руському духовенству, що мало відчитувати її з наваль
ниць, віднесли ся до Відня і одержали міністерський рескріпт, 
що мінїстер не затверджує остатньої точки відозви, де говорить 
ся про урядовий примус до панських жнив. Таких вибриків са
моволі та беззаконности допускав ся сей їубернатор досить ча
сто, наказуючи прим, галицьким судам, аби не приймали руських 
подань, тілько польські або німецькі, або звертаючи ся до ру
ської консісторії у Львові з наказом иостарати ся о переклад 
Біблії на народню руську мову1 2). Та найліпшою ілюстрацією тої 
політики, яку протягом 10 лїт провадив у Галичині їр. їолу- 
ховський, можна вважати письмо п. з. Bericht des galiz. S ta tt
halterei-Präsidium s vom 27 April 1859 an  die oberste Poli
zeibehörde in W ien, якого автором був колишній учитель їім- 
назіяльний, а тодішній інспектор для їіиназій усеї Галичини 
Бвзебій Черкавсь кий, син руського священника і права рука їр. 
їолуховського у його польонїваційних та русиножерних змага- 
нях. Із того звіту, який можна вважати їенеральним оскарже- 
нем руської народности в Галичині’ перед довіреним орїаном 
центрального правительства, бароном Еемпеном, подаю тут де
які уступи в перекладі' на нашу мову.

„Поляки* й Русини, се два головні племена галицької 
людности, і аж до нової організації стояли під одноцїль- 
ною краевою управою. Відома річ, що перед р. 1848 поль
ська народність супроти руської мала о стілько переважне 
значінє, що до польської народности крім селян і духо
венства належала найбільша часть властителів великої посї- 
лостп, себ-то галицької шляхти, і найбільша часть інтелїїенції 
краю. Натомісь руська людність складала ся тілько з селян і ду
ховенства, і тілько сю остатню верству можна було вважати 
виключною представницею руської інтелїїенції, бо селянство як 
руське так і польське не мало ніяких особливих національних 
тенденцій. Фактично відносини в тім краю були такі, що до р. 
1848 руської мови ніхто не вживав ані в публпчнім, анї в то
вариськім житю, бо польська мова, яка що до свого роавою стоїть 
на рівні з європейськими мовами і майже для всіх галузий люд

1) Текст сеї відозви в статі М. Зубрпцького „Тісні роки“ . Запи
ски Наук. Тов. ім. Шевченка т. XXVI, с. 14— 10.

2) Укр. р. Архив т. ѴШ, ст. 44.
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ського знаня має богате письменство, була пануючою мовою всеї 
інтелїґенції краю, коли натомісь руська мова не мала навіть 
граматичних правил, а тим менше літературного вироблена. На
віть серед руської інтелїїенції, себ-то серед гр. кат. духовен
ства ^товариською мовою була польська, а не руська, а руської 
мови навіть руські духовні вживали тілько в відносинах із ру
ськими , селянами, аби порозумівати ся з ними, так що вироб
лене руської мови лежало зовсім облогом. У людових школах 
аж до р. 1848 була допущена як иатїрвя мова тілько польська 
мова, а руської вчили ся тілько кандидати на руських дуков- 
них о стілько, о скілько їм треба було, аби орієнтувати ся в лї- 
турїічних книжках. Проби вироблювана руської мови в давнїй- 
ших часах були ледво замітні і дуже скупі, і обмежали ся 
тілько на компіляцію людових пісень із уст народа, або на мо
литовні, обрядові та церковні книжки потрібні для духовенства. 
В перших уживано людового нарічя, а в других церковно-сла- 
вянського. Становище гр. кат. духовенства в духовній єрархії 
перед р. 1848 було підрядне, бо латинський костел був пану
ючий і по канонічним уставам висший та передовий у церков
них та публичних відносинах, а латинське духовенство займало 
також внсше становище і мало загадом ліпші дотації, що йшли 
переважно з давнїйших фундацій та приватних надань. Ті від
носини спричинили між латинським і руським духовенством щось 
немов завидливу емуляцію, при чім із боку руського духовен
ства не доходило до явних та загальних об’явів, але були без
сумнівні знаки незадоволеня, так що деякі гр. кат. духовні ви
являли навіть нахил до розриву унїї з римською церквою і р і
шуче замилуванє до східньої церкви такої, яка панує в Росії 
і допустила до успішного вгнобленя католиків через царя Нико
лая. 1 так у р. 1843 в варшавськім часописі „Денница“ поя- 
вила ся статя одного галицького духовного, в якім помершому 
львівському гр. кат. митрополїтови Левицькому, що задля своєї 
щирої прихильности до католицизму та до голови католицької 
церкви тішив ся загальним поважанєм, серед огидної лайки 
зроблено закид прислужництва „римському епіскопови“ за те, 
що не занедбав по відпаденю уніатів у Росії до т. зв. право
славної церкви остерегти духовенство своєї єпархії перед по
дібною апостазією“.

Яв бачимо, історична характеристика відносин обох гали
цьких народностий у головному неправдива, бо автор доносу або 
не внає, або навмисно іїноруе не тілько давнє державне житє
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Русинів та їх відносини під Польщею, азе також усе те, що 
робило ся в Австрії в руських справах, і просто без сорому 
твердить, буцім-то канонічне право признав якусь висшість ла
тинського духовенства над jrpeKo-католицькин. Не маючи вмоги 
дістати другу часть статі Йосифа Левидького, поміщеної в „Ден
ница“ 1843 р. (перша часть у перекладі' на нашу мову поміщена 
в Укр. русь. Архиві т. УШ, ст. X X II— XXIX) я завважу лише 
те, що автором її був юловік на свій час учений і ніким не запі
дозрений у своїм католицизмі, який перед смертю за свої за
слуги одержав ордер від австрійського уряду. Варто завважити, 
що митропоіїт М. Левицький фактично тїшив ся вагальною не- 
любовю руського духовенства задля свойого нелюдяного пово- 
дженя та задля польської мови, якої вживав навіть у церкві 
при доконуваню релїіійних обрядів. Ще цїнавійше те, що га
лицький урядовець, який так живо обстав за честю недавно по- 
мершого митрополїта, буцїм-то нарушеною перед більш як 25 
ровами, забув чи не хотїв сказати, що той митрополїт від р. 
1856 до своєї смерти був кардіназом римського престола.

„Що до політичного житя — читаемо далі в звіті* гал. їу- 
бернїї — перед р. 1848, то в Галичині були революційні зма- 
ганя польської національної партії, яка від упадку Польщі що 
раз новими зусиллями для відзисканя втраченої самостійности 
не раз накликала великі нещастя на край. Русини стояли ода- 
лїв від тих рухів. Та вдивляючи ся глубше в відносини краю 
кождай неупереджений мусів зрозуміти, що властивою причиною 
cero явища не бую основне переконане для австрійського пра
вительственною прінціпу (nicht eine etwaige grundsätzliche Ü ber
zeugung für das österr. Regierungsprinzip) та про потребу 
оборони проти всіх рухів небезпечних для інтересів ц. к. прав- 
лїня, але 8 огляду на давнїйше історичне пожите обох націо- 
нальностий лежало в острім антаїонїзмі руських націоналів проти 
Поляків, бо під сподіваним польським правлїнвм Русини но 
могли надїяти ся рівноправности своєї народности та свого об
ряду з польським, але навпаки мусїли бояти ся свого повнота 
упосліджена. Тому руські націонали не хилили ся до польських 
революційних змагань, і о стілько їх становище було льояльне 
та відповідне інтересам ц. к. правительства“.

Скілько нещирости в кождім реченю cero уступу! Автор 
очевидно ненавидить Німців і австрійську державу, та йому хо
четъ ся ва всяку ціну подати в сумнів льояльність Русинів су
проти тої держави, і він зовсім скрутним та неприродним вво-
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ротой вазначує буцїм-то самолюбність тої льоальностн, а далї 
мимо своєї волі висловляе признане, що Русини в польській 
державі могли справді' надійти ся нерівноправности та упослі
джена на кождім полі.

„Ще перед р. 1848 —  читаємо далї в Губерніальнім звіті 
— показували са деякі внаки, що серед руських націоналів про
являли ся пориви противні інтересам ц. к. правительства, ви
кликані особливо поступом та розвоєм рідної мови й літератури 
в сусідній Росії, а особливо також ширеними з Росії тенден
ціями панславізму. Ті пориви, особливо у деяких членів русь
кого духовенства, були предметом тутешнього звіту з дня 16 ве
ресня 1842 р. ч. 1066, по якому на основі зізнань одного пи
томца в карнім слідстві за політичні агітації серед гр. кат. пи- 
томцїв духовної семінарії, та на основі зізнань инших інквізі- 
тів вправдї не можна було сконстатувати істнована зорганізова
ного звязку ніж Русинами для панслявістичних змагань шире- 
нвх під прапором Росії, для ослаблена між Русинами унії в Ри
мом, але 8 зібраного матеріалу не можна було усунути підозріня, 
що в достережених поривах вриють ея політичні тенденції, 
і тому пригнано потрібним піддати поступуване дотичних осіб, 
а особливо плоди руської та загально славянської преси чуй
ному та бачному надзорови. Се було положене перед р. 1848“.

В тім уступі автор навмисно чи несвідомо мішає обяви здоро
вого націоналізму серед галицьких Русинів, що змагали ся по 
части під впливом що раз то нових появ українського письмен
ства в Росії від кінця ХУШ в., з обявами того русофільства, 
яке зовсім невластиво охрещено тоді назвою панслявізму, страш
ною в цілій західній Европі, під якою розуміли вмагане, при
нагідно висловлене Пушкіном у образовій формі, аби всі сла- 
вянські народи зілляли ся в одну російську державу. Натяк на 
слідство в справі панслявістичних агітацій у руській духовній 
семінарії у Львові в рр. 1841—42 відносить ся до зізнань 
Дмитра Мохнацкого, опублікованих М. Тершаківцем у Русько- 
укр. Архиві, т. Ш, ст. 146— 194. Мохнацкий у своїх зізнанях 
так само безпідставно, як і автор Губерніального звіту з р. 
1859, мішав обяви природного національного розвою серед га
лицьких Русинів із обявами русофільської пропаганди, і без ва- 
ганя висловив погляд, що Маркіян Шашкевич був платним аген
том російського уряду (ор. cit. ст. 155). До слідства втягнено 
тоді 14 осіб, у тім числі також І. Вагилевича, К. Скоморів- 
ського, М. Устіяновича, Л. Трещаківського, але ніяких доказів
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русофільства у жадного з них не знайдено. Цитоване сеї пере* 
давненої справи, тай то ще в неясній формі свідчить про не
чистий намір автора кинути погане підозріне там, де не було 
явно доказаного факту.

Дальші уступи їубернїяльного звіту говорять про рухи 
1848 р. Автор держить ся загальників і оминає дійсні 
факти, а хоч мусить призвати, що навіть після його власної 
обсервації „руська людність у р. 1848 підчас політич
них розрухів підпирала сильно правительство“, то й тут для 
нього „steht die Tatsache fest“, що до сего склоняло Русинів 
гмагане до осягненя свобідного розвою руської народности і до 
усунена сподіваних перешкод із б(кѵ польської революційної 
партії (по термінольоґії автора Bewegungspartei). Не відомо, 
якої иншої важної причини міг сподївати ся автор від змагань 
Русинів. Адже обовязок кождого свідомого горожанина наказує 
йому поперед уcero дбати про забезпечене власної свободи та 
свободи своєї національности і про усунене тих перешкод, які 
може ставити якась партія тій свободі. Не вияснивши близше, 
яке зло могло бути в змаганях тодішніх Русинів, автор зараз- 
же кидає на них тяжким каменем пишучи: „Дальший розвій 
руської народности дав незабаром аж надто яркі докази правди 
cero погляду, бо той розвій у слідуючих роках дійшов до страш
них проступків (in dem jene Entw icklung in  der Zeitfolge zu 
argen  A usschreitungen ausgeartet ist)“ .

Першим злом, яке після сего реченя зазначує автор, було 
те, що уряд на основі законно признаної рівноправности на- 
родностий признав руській мові характер другої краєвої мови 
в Галичині', рівнорядний з польською і допустив її до шкіл 
у східній Галичині не вважаючи на те, що на його погляд „та 
мова не мала ані граматичних правил, аиї літературних засо
бів, отже не мала тих основ, без яких неможливе було її вжи
ване до письма й науки“. Розумієть ся, сей погляд неправди
вий, бо руська мова з давен давна мала вироблені шкільною та 
ппсьменською практикою граматичні правила, мала букварі та 
граматики і достаточний запас літературних творів, що могли 
вистарчити для початкової, а навіть для середньої освіти.

На думку автора їубернїяльного звіту повинен був розвій 
руської мови в Галичині' йти тілько на основі людової мови 
того краю, і cero напряму держала ся з разу якась часть ру
ських письменників. Та иншим ся дорога видала ся повільною 
та важкою, і вони чи то з невідомости, чи в нечистих намірах 
признали вигіднїйшим замісь плекана та розвивана домашньої



148 Іван Франко

нови брати готову, хоч чуху, деякі церковно-славянську, а инші 
особливо російську письненну. Сой напрям у остатніх часах 
зміцнів тав, що голоси немногих защитнивів повільної та важ
кої дороги, природного розвою руської краввої мови помалу за
мовкли, а се, що пишеть ся або друвувть ся по русьви, наби
рав забарвленя великоруської мови, при чім принято також ро
сійське гражданське письмо.

Те, що говорить далі' автор про повстане т. зв. цер
ковно- славянського язика, в значній мірі неправдиве та ба
ламутне, і доводить його до того висновки, що гали
цько - руська мова під панованвм церковно • славянсьвої му сі
ла би розвиваючи ся дійти до повного вілляня з великоруською. 
До того зілляня на його думку змагають тепер проводирі га
лицьких Русинів. Ті змаганя пробивають ся скрізь у руській 
пресі, в публичнім і приватнім житю Русинів і навіть у церкві 
та в школі*. Особливо занітні вони в пастирських листах пере- 
ммського епіскопа (Яхимовича). Автор покликають ся на свій 
8віт із дня 18 лютого 1857, у якім він денунціював галицько- 
руські часописи „Зорю Галицку“ та „Семейную библіотеку“ як 
заступниць эмаганя вілляти руську мову 8 російською. Розуміеть 
ся, в тім доносі був також додаток, як признав сам автор, що 
8а тим літературним внаганем кривть ся також політичне зма- 
ганв до зблпженя з сусідньою російською нацією. На доказ cero 
твердженя автор наводить ів Зорі Галицкої 1849 ч. 53 уступ, 
у явім описано обєн і чисельну силу Росії, великої матери га
лицьких Русинів. Переглянувши зміст наведеного числа Зорі 
Гал. я не знайшов у нїм нічого подібного1). Для певностп я 
переглянув іще вміст чисел 50— 60 і не гнайшов ніде нічого 
такого, що нагадувало би слова іубернїяльного звіту. За те в ч. 
51 на ст. 307 я внайшов допис „З Петрограду“, якого зміст 
справді міг будити русофільські та некатолицькі почутя. По
даю його тут у повній основі, тілько нашою сучасною мовою:

х) Ось для всякої певности 8иіст того числа: 1) Слово Рады Ру- 
скои Головной до честныхъ рускихъ громадъ (ст. 313—4), 2) 25-ое за
сѣданіе Гол. Р. Рады дня 17(29) червня 1849 (ст. 413—6), 3) Допись 
Рады Жолковской (ст. 316), 4) Внесеніе ч. Трещаковского о средствахъ 
до созданія Дому Народного (ст. 316—8), 5) Допис ei Львова в дня 3 
липня про перехід російського війська, а спѳціяльно про Черкесів, і ури
вок із листу в над Крампнн в Ясельськім пов. про перехід російського 
війська, без жадних цифер ані патріотичних фраз, 6) Вірш „Голосъ 
въ Галича“ (спомини про стан Русинів під галпцько-руськини княвями 
(ст. 319—20), 7) Семый спнсъ даровъ Головной Радѣ і спростоване по
милки (ст. 320).
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„Його Імператорське Величество Николай Павлович, царь Росії, 
перед своїм виїздом покликав руських і польських епіскопів до 
Петрограду. З Польщі були епіскопи Головіньский, Боровский 
і Зєдїньский. Перший І8 них дякував іменем усіх ва всі ласки 
і сказав, що будуть дорогою віри, сумлїня, любози та пересвід
чена провадити народ до спокою та послуху і надїють ся сим 
задоволити бажане Його Величества. Цар узявши його за руку 
сказав між иншим: „Мені' не треба нової віри. Па заході ви
найшли якусь нову католицьку віру, та ту %віру я не дав ваво- 
дити у себе, бо ті новатори самі бурителї. Без віри нема добра. 
Що бував в людий, коли виречуть ся віри, се бачимо на За
ході', які дурниці вони там роблять. Коли я вернув із Риму, я 
все те проповів. Віра на Заході вовсїм щезла; се показує, як 
тепер поводять ся з папою. Лише в святій Росії держить ся 
свята праведна віра, і я надію ся (тут цар перехрестив ся), що 
та св. віра вдержить ся. Я ще небіщикови папі Григорію XVI 
сказав таке, чого він не чув нї від кого. Теперішній пана чес
ний чоловік і мав добру волю, але з самого початку піддав ся 
дуже духовн часу. Король Неаполя добрий католик, але його 
перед папою оклеветано, а тепер папа мусить.просити в нього 
оборони“. Па се сказав еп. Головіньский: Ваше Величество, 
святійшого папу змусили обставини, а духови часу годі було 
противити ся“. Цар: „І се може бути. Але всі ті неспокої по
походять із того, що віри нема. Я не фанатик, але вірю твердо. 
Па Заході може бути двояке —  або фанатізм, або повна не
віра“. Тут він обернув ся до польських епіскопів і сказав: „Ви 
сусіди тих беззаконників. Ваш приклад нехай буде їм наукою. 
Як-би вам, мої панове, насунули ся які противности, дуфайтѳ 
на мене. Вжию всеї своєї сили (тут він нідняв руку до гори), 
аби здержати ту повінь невіри та неспокою, що ширить ся що 
раз далі і силкувть ся втиснути ся до моїх границь. Дух бунту 
через недовірство бере верх. Па Заході нема віри, і я прися
гаю, що там буде ще гірше“ . Сказавши се цар обернув ся до 
митрополїта, поцілував його руку і сказав: „Доси були ми з со
бою в добрій 8годї, і я надію ся, що так буде й на далі“ .

Не можу уявити собі драстичнїйшого прикладу для русо- 
фііьської пропаїанди в Галичині, і я певний, що автор іубер- 
нїяльного звіту був би не проминув покористувати ся сим дописом 
для обвинуваченя Русинів перед центральним нравительством, 
як би той допис не був перекладом із „Gazety Polskiej“.

Спеціальний звіт, датований днем 15 марта 1854 р. ч. 2173,
їїЗаписки Наук. Тов. ім. Ш евченка, т. СХѴ*.
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присвятив той сам автор статі „Зорі Галицкої“ мабуть із того са
мого року (числа анї сторони не зазначено), в якій буцїм то 
в часі орієнтальної війни ввивано Русинів „до будущого діла, 
аби колись мати Росія могла обняти їх, та не послала їм іще 
в гріб проклята за їх безчинність, що вони були байдужні до 
своєї святої вітчини“. Яке значінє міг мати такий поклик і до 
кого він міг відносити ся, cero не можна зрозуміти ві слів уря
дового звіту. Нічого иншого крім 8лої волї не можна добачити 
також у закидах, буцїм то в календарі „Перемышлянинъ“ н е
відомо котрого року російські школи названо „нашими школа
ми“, а в розвідці про заведене унїї вгадано про переслідувана 
православної віри (автор тут-же називає її схивматицькою) че
рез католицизм. Так само глупим треба назвати закид проти 
„Зорі Галицкої“ з р. 1857, де в статї про Петра Ккнашевича 
Сагайдачного піднесено „in ergreifender Weise* його заслуги 
в обороні православія проти унїї. Таку саму вартість має також 
закид проти історії галицько-руського княжества написаної Де
нисом Зубрицьким, у якій буцїм то „m it W ehm ut und  Sehn
sucht gedacht w ird“ про зміну відносин у Галичині, а Росія
нам віддаєть ся великі похвали за їх побожність. Автор вияв
ляє елементарне нерозуміне історичного представлена та істо
ричної критики, і при тім бажає відгадати думки там, де нема 
виразних слів. Тут-же він закидає Ставропігійському інстітутовв, 
що приняв на себе розпродаж тої книжки, і зазначує з задо- 
воленєм, що іубернїя відмовила їй на те дозволу.

Пропускаю те, що пише автор звіту про угорського Русина 
Івана Раковського, який справді' отверто пропаїував русофіль
ство в Угорській Руси, і зупиню ся ще на закидах, які підно
сить автор проти Рускої Ради Головної, в якій він не без під
стави бачив головного ворога польоні'заційних заходів у східній 
Галичині'. Ся інстітуція, якої діяльність не була слинена виїм
ковим станом заведеним у Галичині при кінці 1848 р., виймала 
ся так само, як бувша польська „Rada N arodow a“, обговорюванем 
усіх біжучих політичних та адмінїстраційних справ по словам автора 
звіту, не без пристрасних висловів (nicht ohne leidenschaftliche 
Expectorationen, що мало значити більш або менш остру критику, 
без якої не обходить ся ніяка діскусія), в звязку зі своїми фі
ліями вмішувала ся в адміністрацію враю і бажала явно ганяти 
пануюче становище супроти властий. Вона давала своїм людям 
хибне понятє про діяльність урядових властий та компетенцію 
ріжних інстанцій, стараючи ся усунути безпосереднє відношене
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сторін до віястий. Вона збирала в краю зажаленя селян на 
нісцеві власти і з поииненєм тих властиб пересилала їх міні
стерствам, списувала в своїх поніщенях протоколи, зажаленя та 
донесеня сторін і почувала себе немов покликаною до контролі' 
над властями. Про її діяльність львівська іубернїя вислала звіт 
до міністерства внутрішніх справ дня 22 марта 1850, а тим- 
часом поробила всі можливі заходи, аби стіснити ту діяльність, 
так що нарешті ся перша руська політична інстітуція признала 
відповіднїйшии у червні 1851 р. розвязати ся сама добровільно, 
не дожидаючи примусового розвяваня. Се свідоцтво польського 
урядовця не потребує ніякої поправки; воно найліпше свідчить 
про те, що діяльність Рускої Ради Головної була справді по- 
діктована свідомістю пекучих потреб руської людности в Гали
чині та правдивим патріотичним і горожанським почутем.

Автором cero їубернїяльного эвіту був інспектор галицьких 
гімназій. Варто придивити ся, як він відносив ся до гімназіяльної 
молодїжи та до гімназіальних учителів. Заявило кілька учени- 
ків Академічної гімназії у Львові в р. 1849 свою нехіть до на
уки німецької мови та німецької літератури, —  вараз про се 
написано ввіт до міністерства просвіти з тим додатком, що уче
ники Русини виявили свою нехіть до Німців яіп ärgerlicher 
W eise“. Що в р. 1848 і пізнїйіпе польська публіка дуже ча
сто зневажала словно й чинно Німців, нераз навіть високих 
урядників, се для автора звіту було мабуть зовсім природним 
явищем. Знайшло ся між учениками гімназії кілька примірників 
повісти чеського письменника Хохолоушка п. з. „Змій Нотяй- 
скій“, основаної на подіях сербського повстаня проти Турків 
у початку X IX  в., вараз про се пишеть ся до центральної вла
сти, що в тій повісти представлено „glühendste sinnliche Lie
b e“, що вона „in sittlicher und politischer Beziehung anstös- 
sig“, що перекладена не на руську, але на російську мову, 
і що вахвалює ідеї політичної свободи у Сербів, що власне 
в тім часі, в початку кримської війни в Галичині, могло бути 
небезпечним через буджене подібних ідей у Русинів. Написав 
ученик самбірської гімназії Михайло Товарницький стишок „Туга 
ва отчиною“, в явім представлено козака, що тужить за своєю 
рідною Україною сидячи в неволі в Криму, зараз про се пи
шеть ся окремий звіт до міністерства дня 28 лютого 1855, 
у якім говорить ся, що той козак — Росіянин, і що руський 
катехет самбірської гімназії Е. Гарасинович заохотив ученика до 
написаня того стишка, який був надрукований у „Зорі Галицкій“
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1848 р. ч. 49. Написав у тернопільській їіиназії ученик VI кл. 
Еиіль Саевич на гадану тему онис Поділя і згадав у нїм, що 
сей край колись був під панованви руських княвів, а тепер по 
втраті руської шляхти жив під ярмом чужинців, зараз із cero 
приводу робить ся слідство, в якій в ученика виовлявть ся, що 
під чужинцями він ровунів австрійський уряд, а вчителеви ру
ської нови Кл. Меруновичеви робить ся урядовий закид, що він 
не зганив „die sittliche Verworfenheit der geäusserten Gesin
nung" того ученика, а тілько сказав, що се було не на місці. 
І  розуміеть ся, все те рапортувть ся до Відня.

Не пощаджено також у тім звіті домашніх відносин ру
ської родини. В р. 1858 у тернопільськім окрувї мала жінка 
одного руського пароха перед екзекуторами, що прийшли стя
гати залеглий податок, вправити ся зневажливо про цісаря і ви
словити надію, що незабаром прийде до нас Росія і вівьме нас 
під свою опіку. Про се доносить ся найвисшій полїційній вла
сти у Відні 8 тим додатком, що жінка руського пароха бажав 
при помочи Росії „alle Mitglieder der k. k. österr. R egierung 
ausro tten“.

Навівши ті докази —  останній зрештою без ноданя назв 
місцевости ані осіб, отже формально не більше злобної сплетнї, 
автор ввіту вважав се як повний доказ, що руський народній 
рух зовсім неморальний, що гмаганя до відроджеия руської мови 
та письменства зовсім схиблені, що між Русинами істнув сильне 
сторонництво, яке удаючи прихильність до австрійського уряду 
богато нагрішило своїх зиаганєх до повного зілляня в Росією 
не тілько в язиковім та літературнім, але також у релігійнім, 
а навіть у політичнім відношеню. Супроти cero автор упоминае 
центральний уряд, аби пильно слідив за всїми обявами націо
нального руху Русинів і незалежно від усіх партійних зглядів 
остро карав усякі проступки.

Сей урядовий звіт був писаний як відповідь на цісарський 
рескріпт до галицького намістника 8 12 марта 1859, з яким 
йому прислано копію зажаленя якогось Русина Іевицького, вне
сеного до особи цісаря, в якім сей неозначений близше петент 
жалуєть ся на утиски, яких дізнають Русини в Галичині від 
Поляків, і спеціфікув 12 точок, між якими варто зазначити 2) 
що в жаднім публичнім уряді в Галичині не приймають руських 
подань, 3) що польські, за границею друковані, не раз бунтів
ничі книжки та часописи ширять ся по краю без перешкоди,, 
лавіть доходять до рук руського духовенства, і що тим шире-
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нем займають ся навіть ц. к. урядники. Звіт досить многослов
но, але не дуже основно онрокидав всі ті точки, головно пока
зом на те, що те й те урядови невідомо, але за те їубернатор 
при кінці звіту уживав всяких способів намови до центральної 
власти, аби помогла йому вислідити автора зажаленя. Здаеть ся, 
що центральна власть полишила те жадане галицької іубернїї 
без відповіди, як і в загалі не реаіувала на найбільшу часть 
піднесених у тім звіті клевет та доносів, тим більше, що на
став дуже бурливий час, у якім автократізм австрійський мав 
закінчити свою остатню пробу повною невдачею.

(Докінченне слідує).



Miscellanea

Одна з компіляцій до часів Хмельниччини.

Перевертаючи в біблїотецї Оссолїньских рукописи до часів 
Хмельниччини, ввернув я мимохіть увагу на одну рукопись, під 
ч. 646, що починалась біографіею Богдана Хмельницького і мі
стила цілу історію його часів. Се власне мене застановило. 
Але по перечитаню кількох початкових глав виходило, що вміст 
сеї рукописи і стиль пахнуть Коховским і ще де-чим. І дійсно 
з порівнаня показалось, що ся рукопись се собі звичайна компі
ляція. До ст. 28 незнаний компілятор перевів собі, що йому до 
житеписи Б. Хмельницького по рік 1648 було потрібно, з „КИ- 
m acter-ів“ Коховского, а решту від 1648 по 1657 р. виписав 
собі скорочуючи 8 „W ojny dom owej“ Самійла Твардовского. 
Але цікаве, що сей незнаний переписувач, перекладаючи дословно 
початок з В. Коховского, уважав sa потрібне дещо з біографії 
Б. Хмельницького викинути, а дещо інтерполювати. І так при
міром до слів: Ten Bogdan Chmielnicki Michała oyca syn 
w Lisiance n a  U krainie urodzony —  додав „rodem  kozak, kon- 
dycyą chłop“. Видко, доповнив загально курсуючим, усталеним 
поглядом, що Б. Хмельницький не був шляхти чом, але коза
ком, як і його батько був козаком — перетвореним з хлопа. 
Друга річ, яку переписувач справив, се пропущене по
гляду Коховского що до можливого походженя батька Хмель
ницького 8 Мазовша. Так само не повторив за Коховским може 
деким тоді в Польщі утримуваної думки що до студій Богда- 
нових у Ярославських Єзуїтів. Натомісць задержав і акцентовав 
заховану традицію, „źe szkoły w Kiiowie w młodszym wieku
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traktow ał“. Все решта, чи се про молодість Хмельницького про
ведену в Галичині в Жовкві, чи ннше — як сказано —  до
словно взято з Коховского.

Отсї кілька уваг, які насунулись на думку по перегляненю 
сього собі впрочім зовсім не інтересного манускрипту незнаного 
компілятора — з кінця XVII або початку XVIII в. (судячи 
по письму). Подав В. Герасимчук.

Записки руського селянина з початку Х іХ  в.

Ще в другій половині 70-их рр. минулого віку одержав я 
від о. М. Зубрицького, тоді ще питомца львівської гр.-к. духов
ної семінарії, невеличкий зошит, писаний польським письмом, 
дуже невправною рукою, без захованя правил ортоїрафії та 
інтерпункції, мовою польською з примішками місцевих руте- 
вїзмів. Рукопис — 8ошит сірого, не дуже грубого паперу фор
мату більшого 4°, без початку, має 15 карток, із якмх остатня 
з гори і з ниву по троха ушкоджена. На двох перших картках 
містить ся нонець якогось вапису Кіндратівської селянки Касі* 
Кречковської, писаного „малярем Видницьким“ у р. 1804, коли 
та селянка вмирала. Дальші картки від 3— 15 містять п. з. 
„2-do“ записки того самого маляра про його родинне жите. 
Остатня картка значно ушкоджена, і взагалі конець рукопису, 
в якім на картках 13 і 14 лишили ся дві сторони порожні, 
ввблїд на стілько, що декуди годї вже відчитати повний його 
текст. Подаю тут, полишаючи на боці першу картку, також 
трудну до відчитана, тілько те, що містить ся на другій картці.

Z łasky P ana Boga iakiem iemu dyklarowała przy ludziach wiary 
godnich 7 zip. 10 gr. zięciowi, teraz bo ia niniam ni szeląga, znowu 
iestem pod upatkiem. Y dal iem mu byky, kture były w arta 16 tala
rów, dałem mu krowę iedne, ktura warta była 12 tialarów, a un te
raz niema, tylko ta  krowa, co kupił we wsi naszym, co dał za nią 
talarów 9 ł/2, a  więcey nic a  nic do mojich dzieci nipia prytęcyi żadney. 
O tych 10 zł у to iak moie dzieci podrosno ta zasłużo, a  iemu oddać 
powinni, a więcey nic mojim dzieciom mówić nie powinien. W Jasiące 
Ywanowi Kowalowi za koni groszy 19. Ołexi Mysiowernu 3 talary pro- 
wizyij, ot tych groszy nie powinien wzionć ani szeląga, bo na to każ
dego roku po furę siana [brał], teraz nie powinien wziąć prowizyij 
ani szeląga. Więcey nic nie winien iem, nic nikomu w Iasiące ani sze- 
longa iednego. szynkarzowi w Kądratowie 7 złp. 2 gr. Hryniowi Hawry-
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lakowi 7 zip. 1 gr. Seniowy dęto groszy 45, Stasiowi detto 40, Tym- 
kowi Ilkowemu, wuytowi zl. 1 у groszy 14. więcey długu nimaro 
w Kądratowie nic a nic. W  Dolhym kied sme były na robocie skar- 
bowey, tak przyyszło zmów w iego chałupie, kazał sobi koła obłożyć... 
parę iedne U Hrynia Wiżniaka, a un mnie obiecywał 4-ry obody za 
bahrowi kołesa dwi. ani ia w niego obody nie brał, ani un u mnie 
koła nie brał, у nie mamy między sobo żadnego zakłutu nic a nic, 
nicht a nicht, żeby sie do moych dzieci nie miał racyij żadney. Dał 
w  Kondratowie 804 anno.

Kiedy Kasia Krzeczkowska umyrała, pisała testam ęt (ći два слова 
перечеркнеао, а далі' паписано:) pisał malarz Widnicky wszytki długi, 
kłała w astam ęt, у na tę czas. sam byłem kiedy pisali astam ęt: łan  
Nanowsky, Andruśś Łemeć, łan  Bielsky, łan  Nanowsky. W łasnymi 
renkami podpisaliśmy się Ł. K. А. у natośmy się podpisali my i ona 
obydwa, co w testamęt położyła, у nic większego.

Ceił запис, з разу держаний у мужеськім роді, а докінче
ний від імени жінки, ноже мати деяке вначінв в віставлѳню 
з иншини нодібнини записами, для характеристики маєткових 
відносин наших селян у початку X IX  в. Поміщене далі в тім 
рукопис! оповідане того самого чоловіка, що писав отсей вапис, 
має далеко більше значіне.

Отеє оповідане, не вважаючи на його простоту та, сказа- 
ти-б так, нелїтературність, про те досить вірно рисує жите глу
хого гірського села в початку X IX  в., особливо жите тої мало
численно! верстви галицько-руських селян, яку негербові селяни 
прозивали ходачковою шляхтою, відносини тої шляхти до сіль
ського духовенства та місцевої адміністрації, яка в тих лісистих 
горах іще по волоському праву складала ся з одного „пана- 
крайника“, головного завідателя колись коронних та старостин- 
ських, а під австрійським панованем т. зв. камеральних дібр* 
Такі крайники мали в гірських округах досить широку полїційну 
та адмінїстраційну власть. Не тілько селяни-панщизняки, але 
також свобідні від панщини, але незаможні селяни-шляхтичі 
гляділи на пана крайника як на грізного та могутнього повели
теля. Власть крайників збільшала ся ще двома обставинами: не
настанним і аж до внесена панщини 1848 р. невтишеним „опри- 
шкованем“ селян, та близькістю угорської границі, через яву 
галицькі гірняки приносили контрабандою тютюн, який в Угор
щині вільно було садити кождому, а в Галичині' був державним 
монополем. Стережене бевпеки краю і скарбових доходів, се 
в вначній мірі була задача крайника, яка чинила селян під
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владними його самоволі. Задля найблагійшого підозріня він міг 
у кождого селянина зробити набострійшу домашню ревізію, аре
штувати його або кого будь ]з його челяди та карати кождого ті
лесною карою.

Ходачковою шляхтою називали в Галичині досить числен
них селян Русинів, які колись, одержавши від польських коро
лів шляхетство за ріжні заслуги, увільнені були від панщини 
і мали право голосу на соймиках та при виборах до польських 
соймів державних. Ті політичні права вони продавали панам- 
маїнатам, а в заміну ва свої голоси одержували від вельможних 
„добродіїв“ ріжні милости та датки.

Всі стараня про господарство лежали звичайно на жінках 
та на молодїжи. Коли-ж Австрія скасувала польські порядки 
в Галичині, то ходачкова шляхта, хоч не мусїла робити панщи
ни, все таки стратила головне жерело своїх доходів і гулящого 
житя —  панську ласку, бо пани тепер не потребували її услуг. 
Шляхта значно збідніла. Мущини, що не привикли до постійної 
та важкої селянської праці, шукали або легких зарібків у панів, 
таких, як уряди атананів, лісових сторожів і т. и., або наслід
ком виробленого польською судовою практикою нахилу до сутяж
ництва приймали на себе ролю „ходатаїв“ до ріжних висших 
інстанцій у ріжних приватних та громадських процесах. Я сак 
затямив іще в Дрогобичі одного такого фахового „ходатая“, се
лянина шляхтича, пана Дульского, що в довгій, білій полотнянці 
і зі шкіряною торбою, перевішеною через плечі, на своїм віці 
перемандрував пішки з дрогобицького повіту сім раз до Відня 
(більше як 100 миль), а більше як 20 раз до Львова.

Наслідком таких обставин було серед ходачковоі шляхти 
досить значне число бувалих і письменних людий, але рівно
часно також проявляло ся у неї незадоволенв австрійськими 
порядками і неясне дожидане відбудована Польщі, симпатії до 
всяких польських повстань і рівночасно вгірдне, шляхетське 
відношене до своіх сусідів, „хлопів“, які зі свого боку відпла
чували ся шляхтичам ріжними кпинами, насмішками та жартами, 
що підіймали на сміх панські претенсії та гордість ходачкової 
шляхти при іі економічній незаможности.

А ось оповідане Видницького:
Z siostro swoio Dosio (Доротеею), żono Semyiona Unickiego, ży

łyśmy wiedno (в купі) w swego Oyca iak ridni dzieci, otuż ia musiłem 
sie ożenić у buwać na boku, a un Nieboszczyk budynky potracił у za
brał sie do mni (форма руська в місцевім діалекті идо-меї або дб-мнї).
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un miał córkę na oddaniu Dosie moie siostrę, sam czas switczyw wid- 
dawaty. przyszedł z Jasioneczki (село Ясеяичка) Ywan Makarów za ta  
Dosio moią siostro, у swata ią za swego syna, у z tym synom yz Mati- 
iom, co ie w Jasionece kowalem, urobili zaręczyny. Podyklarował (обі
цяв) iemu muy oyciec parę byków, kture miały iuż po sztyry zuby, 
у krowę iedne, po ti krowi iałufkie iedne, ofce iedne. у ten Ywan 
z Iasioneczki ukątętował sie tym wianem, у poszedł sobie ten ywan 
Makarów do domu iuż po zarenczynach.

A nieboszczyka X[iędza] j^ faw ła] Parocha kindratowskiego nie 
było wdomu, poiechał do Drohobycza ys tym swoiym brataniczem Se- 
myionem Ilnickym. więcey bawił“ w Drohobyczu iak tydzień, przyie- 
chawszy do wsi do domu, rozwiwszysia (дізнавши ся) w domu swoim 
oradzili sie tam wszyscy na popowstwie n b  wypuścić te Dosie a curke 
Pawła Łymciowego s Kondratowa do Iasioneczki za Matiia syna Ywana 
Makarowoho. a ten Makar popilnowawszy iuż na wesele piwa nawarił. 
A nieboszczyk Paweł P aroch Kondratowsky usłyszawszy to у iego zieńć 
A. Neronowicz obydwa iak uzęli chodzić do nieboszczyka Łemcia sta
rego у do iego żony, у powiadaio take słowa: „Już my te Dosie stąd 
niepuścimy na druge wsio“ (село).

Diwka tego Semyiona niechciała, tego z Iasioneczki kochała, iak 
wzioł X. Paweł chodzić z Semyionem za Dosio, za moią siostro, iak 
wzioł X. Paweł za Dosio nosić kołacze, polatyci (стяжка), у ledwie 
dziwkie przysyłowali, у ledwie у musieła poyść za Semyiona.

Zapytały sia Łemcia Pawła у iego żony: „Czego ty chcesz? czy 
chcesz, żebym ci chustki popłacił te co wziął Ywan Makar do Iasio
neczki?“

Otuż zaraz odpowiedzieli mu у Łemeć у żona iego: „la ci chu
stki nie każe płacić, ia ci pro to drugi chusty dani, bo my clicemi 
zaręczyny robić“.

X. Paweł m ówi: „Koły [tak, to tak ]“.
A. Pawło Łemeć muwi, że „la niewim (нѳ знаю) Xiędzuneyku, 

iak zaręczini robić, kiedy iuż w Iasioneczce Ywan Makar piwa naw a
rił na wesele, mnie będzie pozywać M akar“.

Tak iemu odpowiada X. Paw eł: „Nie buy ty sie g łup i! Iak Ywan 
Makar przyniesie po ciebie pozuw, to ty odnieś do mnie, a ia pozow 
otniesie nazad do Łastuwek (Ластівки, село симбірського округа) do 
pana kraynika у oddam “.

Koły Łemeć to usłyszawszy, to sie ukątętował tym słowem, a ia 
będący syn w swego oyca natom  się nic nie tworił (не мішав ся) ani 
słowem ani żadnemi rzeczami nic a nic. A nieboszczyk Paweł Łemeć 
ukątętował sie tym słowem, со X. Paweł to słowo wy mu wił, żeby po-
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zow dal iemu, у przypuścił do zaręczyn, у urubili (вробили) zaręczyny 
iuż z Seniom Ilnickym.

Kiedy Makar usłyszawszy to co oni zrobili tu, napysawszy sobie 
pismo, iaka tu  sie stała robota, poszedł do Pana kraynika. tedy kray- 
nik wzioł to pismo, przeczytał, wydaie pozow Makarowi, у dał mu do 
rąk у muwi Makarowi:

— Nasz ci pozow, zanesy do Łemcia staroho, niech staie tu, na  
co tak robił.

Tedy Makar przynieszszy pozow daie Łemciowi starom u, a sam 
poszedł do domu. a stary Łemeć wziąwszy pozow odnis do xiędza. 
А X. P. Kądratowsky wzioł pozow do siebie, у w sanky napakował 
pokłonow (дарунків), czynenikojw (печених пирогів з начинкою), со mal 
to nabrał Panu Kraynikowi, / narywke wutki. przyiechawszy do pana 
Kraynika iak stali pić — cały dzień. X(iądz) zbira sie do domu, tak 
Pan Kraynik bywszy mądry, X-a wyprawia, у wzioł pozow u ręky 
swoie, wyprawił X-a aż za uboru, tedy pan kraynik mówi X -u:

— Nacież wam X-że pozow7 ta  daycie Łemciowi Pawłowi, niech 
tu  stawa z pozw7em, a twe wesele będzie.

Tedy X. P. Paroch kądratowsky poiechawszy do dorr» iuż sie 
ucieszył, piy u domu dzień i d rug i! 3-go dnia zazwały Łemcia do sie
bie — poiić i iego. Póki pili, pili, a dali iemu X. daie pozow.

— Nasz ty swatu pozow, ta nesy do pana iutro.
Pociękło sie (потягло ся) wiency iak tydzień, wzioł Pawło Łemeć 

pozow, poszedł do pana Kraynika. Natenczas nie było pana Kraynika 
w domu, pytała się pani Kraynikowa: „Skąt ty człecze?“ Dowiedziawszy 
sie, co z Kondratowa, ona tedy m u:

— To ty Łemeć Pawło?
On mówi iey: „ la“.
— Gy ty to Makara przypuścił do wesela, a Makar nawarzył 

piwa na wesele, у chleba у co potrzeba było?
Także Łemeć skuzu daie (оправдувть с я ; слово „скува“ уживавть 

ся доси і походить від латинського excusare; сѳ останок польської юри
дичної термінольоґії) tak, że „la temu niewinien; to, co ie, to wszystko 
X. zrobił“.

Ona iemu odpowiada: „Ty znasz, durniu staryy, znasz to, że ci 
X. curke nie wrobił, ty sam swoiey curce oyciec! weź że pozow ta  
idź do domu, bo nima Pana Kraynika w domu, a ia nimam nic do 
tego. A ty znasz dobrze, co to tobie Pan nie podaruie, jale 25 plag 
weźmiesz odliwanych“.

Y kazała go wytrącić: „Żeby ty sie nie ważył ludźmi kłucić*.
Tak nieboszczyk Łemeć wziawsia, poszedł do domu. Przyszedł do
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domu, z tego strachu iak zachorował, to ani mowy ani nic, iuż ko
nał. tak iuż do wieczora roschorował sie, co spowiedź śmiertelnie 
m ał.....

Tak ia syn Paw ła Łemcia starego umiarkowawszy sie tak, przy
szedłszy do X. P. Parocha swego, pomiarkowawszy sie: wszelako to 
iak ia X-a rozgniewam, to iedne krowę wezme za pogrzeb, a druga 
przydzie na koszta, to za wutkie, to kturędy potrzeba będzie, a siostra 
moia będę sobie bańkiety robić, a iuż ci! tak ia muwi X-u:

— Goż mnie X-że dobrodzieiu teraz robić?
А X. mówi mnie tak : „Weź pozow ta  odnieś Panu Kraynikowi“.
A ia muwi tak : „Dobrodzieiu, pan nie zechce odemnie brać, będę 

mówił, co mnie potrzeba Oyca, nie ciebie sm arkacza“.
Tak ia przyszedł do Kraynika, ta  pyta mnie sie Kraynik:
— Skąnd ty, muy kochany, kturego ro d u ?
Ia  mu muwi, że ia syn Łemcia starego z Kondratowa. wyciągi 

pozow z pazuchy, kładnie na stuł. A un mnie powiada, że powinien” 
tu oyciec przyść za pozowom, żeby wzioł w dupę za to, co z iedney 
curky chciał dwa zięci mać.

— O ycieć tu  nie przyiydzie, bo iuż wczora miał spowidź sm er-
telne.

Un stał, a łastowiecky człowiek przychodzi, tak mnie przyznaie 
wszystko. Tak Pan Kraynik odebrał pozow, mnie p o w iad a j

— Idź do domu, a twuy oyciec ieżeli nie umrze, to ciężko 
odpowi.

Tak ia przyszedł do domu. Pyta mi sie X. P., iak tam  było?
Poszedł iem do domu, przenocowałem w domu, drugi dzień rano 

przychodzi pozow po mie, iuż samemu. Tak ia przychodzi do X. P., 
tak un mie si py ta :

— Gdzie ty idzież, Andrusu?
Ta un muwi: „Idź tam  у to tu-ot biere, у powisz Panu, ieżeli 

u Makara so koszta, to my mu oberneme*.
Poszedł ia z chałupy. Wychwycił sie za mno (Xiądz):
— Dyklaruy Panu dwie owcy!
Wzioł ia sie, poszedł do Pana. Obliguiu mu tych dwie owce 

w Iuriu z iahniaty, у Makarowi koszta obrucimy. Kiedy P. Kraynik 
usłyszawszy to, muwi m ie:

— No, iuż idź do domu, tyło żeby tak było dla mie, у Ma
karowi.

Wzioł (ia) sie, poszedł do domu. Powiadałem X(iędzu), to X. P a
roch tak powiedział:
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— Niech iuż będzie у tak. my Makarowi obrucimy koszta, 
у iemu iego.

A teraz mi muy szwager powiada:
— Co, ia iego tu  przywiązałem, a tak ia za niego koszta nie pła

cił, sam sobie płacił, bo tego chciał, iak weźmie Makar litać na X. 
Pawła do biskupa, do Sambora, do kraynika, wszędzie, upadnie taky 
roskaz od biskupa, żeby stawali obydwa kawalery у panna, у żeby 
obydwie strony stawały. i tJ

Potom kraynik iak wzioł to rozwodzić za te dwie owcy/ do ta* 
kiego przyszło, co Pan napisał do biskupa list у swoym posłańcem 
posłał, у powiedział mi tak Pan kraynik:

— Nie chodź ty iuż do mie, chyba pak ci dam znać, ta  przydziel 
do mie.

Przyszedł ia do domu, iuż siedze. Przewlekło to sie niedziele*, 
przysłał kraynik do mie, żebym szedł do niego, iak ia przyszedł do 
niego, tak mie odpowiedział P an :

— Ydź do domu, iuż twe wesele będzie za niedziel 3. Pro co 
zaraz nie będzie wesele? ■— pro to. ale ia będę sie patrzył, су będę 
dla mnie podarunek.

A ia m uwi: »Pańskie będee.
— Proto zaraz nie będę [wesele], pok sie Makar nie wtęperuie*
Poszedł ia do domu, siedziałem czrez 2 niedzieli. Przyszli dwie

niedzieli — idź ia do Łastuwek, do dwora. A P an  Kraynik muwi m i:
— Су pozdrowiały oyciec?
Ia powiadam, co trochy pozdrowiał.
Y muwi tak : »Idź do domu, у iuż będziesz miał wesele w nie

dziele, у ia przyiedzie tam we środę, żeby twuy oyciec dokoniecznie 
wzioł w dupę“.

Ia przyszedł ta  powiadam tak Xiędzowi: »Iuż będemi wesele mac 
w niedziele, ale mówił tak pan, że przyiedzie tu  we środę starem u 
w dupę dać Łemciowy“.

Iuż poczęli sie stroić na wesele obydwie strony, iuż siedzimi ta  
się stroimi obydwie, kiedy muy oyciec dowiedziawszy sie o tym we 
środę rano obuł sie у poszedł doli^(B низ) łąkamy, zeszedł na łąkę — 
poboiał sie tego, żeby go Pan nie strzecił (стрітив), wrucył sie w  T e- 
ciowu (назва місцѳвости), ta  tam tudy u Tarciwky. — my w dom u po
wstawali, patrzimy sie — nima go w domu. nie mowiwszy nic we 
środę у czwartek, stroymi sie na wesele. Kiedy w piątek przysłał X* 
po mnie, powiada mi tak:

— Źle będę, swatu, że oyciec żyie, a w domu go nie będzie, nie 
będzie dzieci błogosławił do małżeństwa.
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Tak ia stoiu, to słucham, tak ia muwi Xiędzu:
— A coż, ia tem u nie winny, niewim gdzie Oyca szukać.
Xiądz muwi do m nie:
— Coż, musisz iść szukać, miał puść do Widnik (село Винники) 

do bratanicza.
Przyszedł ia mizerny do domu. Po obiedzie — take błota na 

świecie — wzioł ia sie w piątek, poszedł do Widnik. Przyszed tam, 
a muy oyciec tam  leży u brataniczą na łuszku w pierych (в перинах), 
tak  przyszło mie sie yzzuwać. wyzuł iedne nogę — a no, pod wołoko 
3 michury. wyzuł drugie — у na drugiey nózi michuriw pod wołoko 
3. przynocowali na sobotę, iuż ma sie wieczór wesele poczynać, przy
szło sie uzuwać — ano, ne moż, nogi stali iak skło. wziołem onuczi 
w rekię, miarkuie sobie: „Nie obuie te onuczi“. musiałem prosie szma- 
towych onucz. Otuż mi dali szmatowych chościanek, musiałym sie iak 
kalika obuwać у machać do domu. szed oyciec iak kawaler, a ia syn 
iak kalika. Przyszliśmy w sobotę wieczór, iuż wesele sie zaczynało, a ia 
choć by co to. Dwa chłopy wzięli mnie na noszy, to pewnie nie pod
nieśli do gury. A njuzyky poczynaią grać, porcyi wutki nima iedney 
na weselu, a m oia/m atka chodzi wszystko koło oyca Neboszczyka, żeby 
sie dawał znać do; Jasiąki na wutke. A un ie powiada: „Ty idź do 
zięcia Siemiona Unickiego, żeby dał klaczi na wutkie poiechać у żyby 
klacz okulbaczyć, у proś syna, żeby poiechał, bo chodzić nie m oże“.

Przyszła stara do swoiego zięcia, za kwadrąnt godziny przypro
wadziła klacz iuż okolbaczenu przed okna. Wchodzi stara baba do cha
łupy, przyszła do mni yd synowi, wziała prosić: „Synoyku, poydz na 
w utkie!“ Tak ia pomiarkował sobie, co trudno mać wesele bez porcyi 
wutki. Moia żona nieboszka płacze za mno, com sie pokaleczyw. Tak 
ia bidny pomiarkowawszy sobie rożno, pod butuk z ławy, przyszedszy 
do pieca wzioł u fayke ognica, poszedł na dwur. Wyszedszy na dwur, 
szkapa hotowa. Odwięzali szkapę od plota у mnie na szkapę wysa
dzili. Klacz była hodna; iak ia na czym, to stałem w Jasiące w kar- 
czmi za kwadrąc godziny. Zahoworyłem do żyduw, tą żydzi puścili sie 
do klaczi, prędko chwycili bokłahy, nalili prętko wutki kwart ЗО у mnie 
wynieśli у położyły na klacz, у ia ruszyw do domu. Nie było to tego 
puł godziny; przyiechawszy do domu, a tu wesele iuż. Y te z dołu 
przypawszy tai oprowadził klacz do sini, oddał iednym klacz, drugim 
wutkie. Ta klacz poprowadzili, a drugi wutkie toczy, a ia wszedł do 
chałupy, a taka na mnie koszula mokra, niżeli by... Rozhornuw sia ot 
siraka, dał powieszyć, a moia żona uniesła mi szmacia z komory 
у mnie wyzuła, dała mi koszuli ubrać. A tu  iuż piio wutkie. Tak ia 
pokazał swoiey żoni, żeby mi na pieczi pościelili. Posadziła m nie moia
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żona na piec, lih sobie na piejiu. Tedy zobaczyło wesele od stoła, tedy 
piie do mnie starosjta A. Neronowyc*. Tak ia odpowiadani: „Nie będę 
pił. bom nie warta teraz pić, piycie wy zdrowy у weselit sia“. A sam 
iem zosnuw. A tu zaydo hulać, pić; wypili kwart 15. Jak wzioł spać, 
to ia nie słyszał, co tu sie robiło, у ia nie słyszał, kiedy sie dułue we
sele zabrało. Y iuż wesele polihały spać, a ia nie słyszał nic, spałem 
do całego dnia. Powstawały, poczęli sie obuwać, tak ia swoi nogi iak 
kalika poobwięzy[wa]ł.

Drugi wsi prętko sie poobuwali, za... przystąpiło wesele dolne iuż 
po diwku, brać do szlubu. wzięli, odkłonyły sie, wyszli na dwur. wy- 
pom ahał sia starosta u moiego oyca tu trzecinu, a un tak opowiada: 
„Choć bys mnie, panie starosto, zarznoł, to bym tego nie zrobił, bo 
u mnie ie więcey dzieci, ponieważ czego musze wrobić, to puł trzeci- 
ny, to mu dyklaruie połowę trzeciny, a druge połowę trzeciny ieszcze 
dla siebie у dla drugi dzieci*. Y rozyyszły sie, poszły do szlubu. A Jan 
Bielsky słyszawszy to wczerasznego dnia przyszedszy do mnie — ia 
myślał sobie całe trzeciny pisać, a Jan Bielsky powiada m i: „Takei 
całe nie możesz pisać“. A ia pana Bilskiego pytam sie: „Czem u?“ 
A un mnie powieda: „Temu n ie: słyszałem tego dnia, kiedy iszły do 
szlubu, a nasz starosta wymahał całe trzecine. Hocz (?) ty Andrusiu 
ne słyszał?“

To ia powiadam mu, że „Bodayiem tak głosu Boskiego! Ale głosu 
Boskiego czy uczuie, o tym iem nic nie słyszał“. A un mnie powiadaj 
„Iaści powim teraz ; ieżeli ci nie powim prawdę, to boday iem sy nohu 
tuy ułomił w twoiey chałupie. Pisz sobie puł trzeciny, a puł trzeciny 
twóy oyciec dyklarował zięciowi. Otakże pisz Andrusiu, iak ia ty w elu : 
iedne połowę (sobie, a druge połowę Semyionowi Unickiemu na słowo 
oycewskie, a na twoie słowo. Powiadam ci prawdę. Bo iuż kiedy oyciec 
podyklarował a na twoie połowę, tom ci hotuw zaraz podpisać sie na 
prawdę, у na to sie podpisze:

Urodzony Jan Bielsky (f)
„No, teraz żem ty sie podpisał swoią ręką własno znak krzyża 

Stego, nieumieiętny pisma, a chto mnie będę ciągł, to ia ieszcze go
dzien iuramentom poprawić“.

Stało sie wiesele у po w. [по весїлю яѳ говорили] nie za grunt za 
chudobę. Prowadzi sie ot zimnych miasnyć aż do po wieśni, ta  siedzieli 
u mnie w moiey chałupi. Po wieśni sware ze mną. To iak się zerwał 
Semiion Ilnicky, to mnie ostrow izbił. Tak ia na!! wychwyciwszy sia 
do chałupy — działo sie z rania — iak poczołem iego sudnykam wy* 
rzucać ś pieca, z poły ci, garnuszki, wszytko co miały w moiym budynku, 
to wszysko na dwur wyrzucał. „Ydcie teraz ode mnie precz I“
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Tak pobiegł un doli wsi do jędrzeia Neronowicza i tak powiada 
tara Neronowiczowi, pada: „Muy szwagier moie sudnyki wyrzocal 
z chałupy na w bore“ .

Tak Neronowicz iemu powiada: „Ydź — pada — ta  bier sie tu 
na popowstwo, sprowadź sie do mnieu. Powiada tak, że „Ty iego nie 
wsyłuiesz, żeby cie trzyriiał w swoie chałupi у na swoiym gruncie, 
a tu t sie zabiray“. lak  sie stali brać, to do wieczora zabrali sie zo 
szumem. Ia  sie wtęczas przeżegnał.

Tak ia przed wiosno pomiarkowawszy sobie, co u n ic h . ie^co 
siać, a u  mnie nima, nimam chudoby, tylko parę byczków yffcrowe 
iednie z cielęciem. O seredopiściu na iarm arok: Jedna krowa, nima 
[rady], у te musiałem przędąc. Przedał te krowę w Turce, przyszedł 
iem do domu, na sam przud dałem podatek ot gruntu. Dawszy poda
tek fmiarkuie: „Trza zbaża siać na gruncie“. Wziaw sia iyź z ludźmi 
do Schodnicy. Przyszedł do szwagra do Semyiona Unickiego, tyłom 
miał od niego bliźności; siadszy na klacze poiechał do Kropiwnika. 
W oda wielka, yz dwoma ludźmi, a samotrzeć. Muwie do przewuźnika: 
„Przeprowadź ty nas“. Ten powiada mi: „Zapłaćcie, a ia was przez 
wodę przepławie“. Mnie pow iada: „Zapłać mi od klaczy gr. 8 у kładź 
kulbake w czowen, ot was po gr. 2 е. Mówi: „Siaday w czowen у bier 
klacz yz soboiu, trzymay dobrze w rękach, bo iak klacz skoczy, ta  sie 
wszyscy potopimo*.

[Przepłynęliśmy] przez wodę, wyprowadziłem klacze na brzeg 
у poszedłem po kulbake; siwszy у poiechałem do Schodnicy do dwora. 
Y owies iest we dworze. Y kupiłem korcy 4, dwa zapłaciłem, a dw a 
na dług. Wziołem dwa korcy raz у ponis iem do Kropiwnika. W ruci- 
łem sie po drugie dwa. Przynieszy toty dwa do Kropiwnika у złożywszy 
у ci dwa w iedno wsi 4 korcy na kupę, zniósł u człeka wiadomego, 
póki woda nie wpadnie. Wruciłem sie z tymy łudźmy do Schidnicy, 
wzioł 2 korcy i im przyniósł do Kropiwnika: ich za raz przyniusł 2, 
a mi za dwa razy [po] 2 korcy. Przenocowali w Kropiwniku, dru
giego dnia rano przepławili się przez wodę, siuda yd domowy przyszły, 
na zariczu po ludziach przepytuiąc zboża. Ia przepytałem zboża 3 
czwerky у zapłaciłem у wzioł na szkapę, kupił bobu garcy 4, iaczmeni 
garcy 4. Wziąwszy to na szkapę i poiech[ał] do domu. [ Y przyjechał 
do domu, zabrał z klacze do swoiey komory, a klacz szwagrowi swemu 
kazał odesłać, a un odpowiedział: „A cuż, un mie klacze nie ziadł“.

lak  uzieli ludzie orać, — oni, pada, zaczęły trzema orać, całe trze
cie poorali sami swoiim pługem, a ia pługa ni mał. Poszedłem ot nich 
pomiędzy ludzie, naioł pługa iednego na kupowane zboża. W yprowa
dziłem pług na pole у poszedł po te zboża do Kropiwnika. Wysiałem
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to wszysko do wieczora koryć 1, świdomy Tymko Hdykowyć, dal 
wszystkiemu pokuy, a oni swoie orali i siali, bo mali czym swuy 
grunt, ia nie.

Na kącu wiosny opala woda, naiol iem byków w X. Pawia nie
boszczyka у poiechalem do Eropywnika, zabrał owies у drugego dnia 
do domu przyiechał iem, do swoiey chałupy przystawił, у byky cudze 
oddał, poszedł u wieś, naiołem pługa dobrzego. lak wyszedł na pole, 
iak wzioł orać, to wysiałem pułtrzecie korca у dałem iuż pokuy. Na 
powtora korca zestawiłem dlia siebie у dla moiey żony. Iuż yz krowy 
groszy nimam, tyło na ieden podatek. Y więcey ni orał ni siał, у po 
wszystkiem, a oni s ia li.....................

Potem iak uzieli brać wino: byky 1, krów 2, iałufkie 3, у była 
ieszcze iedna owca w oyca, wzięli у te, a sudan wszystek у grunt. 
A u mnie nima nic; ia sie u nich opominam sobie dać, bo у mie 
czegoś trzeba, oni mi odpowiedaio na to, że „Ty durniu od nas wziąć 
nic nie powinien; ieżeli masz swoie, to sie kątętuy tym, a ni masz, 
to dostaway sobie*.

Zabrali i futrine у wszystko. Powiedał mi Semion Ilnickiy: „Ty 
drabe, nie wartas nie dobrego 1“ Źonamuwi: „Szwagre,Nu mnie grunt, 
ia nie odstąpię od niego*. Bom nie widział, co mu nfówić, dał iem 
pokuy wszystkiemu. lak wzięli pozywać, aż do dziszego dnia trzymaią
у grunt у fortunę, a ia iak bym sie opominał, to by m n ie ...............
ty mene tu przy..................... swoym dzieciom fortunę................. to tę
będzie na grącie materyskim у w chałupie. A od drugie żony mam 
dwoie, trzeci ten pierszey żony, to tych dwoich nie przyima Olexe 
у Synia, ay powiada im, co „Ićcie ta te puł trzecine biercie sobie, co 
pod Semyionem Ilnickym*.

A ia widzę sam, com drab.
Що до язикових особливостей сої записки заэначу тут по- 

перед усього рутеиїзии, яких у ній вагалож досить богато. І  так 
читаємо тут: żyłyśmy важ. польського żyliśm y; ridn i dzieci, m u- 
siłem вам. m usiałem , buwać вам. bywać, budynky, do m ni заж. 
do mnie, sam  czas switczyw widdawaty, Ywan, z synom  Ma- 
tiiom, sztyry zuby, rozwiwszy sia w dom u swoim у значіню: 
розвідавши ся, пробувши якийсь час по повороті* з дороги; па- 
w arił (наварив), diwka, przysyłowali (присилували); koły заж. 
Поль, kiedy; tw orił (творив); z Seniom  Ilnyckym , napysaw szy, 
zanesy, staroho, starom u, wziąwszy, odnis, sanky, baryw ke 
(баривку), ręky (руки), za wboru (ea обору), zazwały, dali важ. 
dalej, nesy, skuzu dale, m ał заж. miał, wezme, dwa zięci m ać

128ЯПЖ0ЖХ Наук. Tob. Im. Ш евченка x. OXY.
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(два 8ятї махи), spowidź sm ertelne (сповідь смертельну), będe- 
mi (будемо в бойківськім діялектї).

З відтінків польського явика, яким написана записка, варто 
зазначити утрату носівки в таких формах, як: z siostro swoio 
Dosio, żono, sie, córkę, parę, krowę iedne, ofce, n a  druge 
wsio вам. ноль, n a  drugą wieś, wźiół, dziwkie і т. д. В сере
дині слів носівки бувають правильні, прим, zaręczyny, więcey, 
wzęli зам. wzięli, w ziął; бувають також правильні на кінци слів, 
прим, moią, ią, stąd. Але декуди носівки транскрібовані бук
вами еп або оп, прим, po zarenczynach, zienć; натомісь де
куди покладено носівки там, де повинні стояти еп і оп, прим, 
ukątętow ał (ukontentował, з лат. contentus, задоволив); Kądra- 
towski (Кіндратівськвй), хоч обік сеї форми стрічаємо: Kondra- 
towskiego, Kondratowsky, Kondratowa.

Подав Іван Франко.

Ще до тексту „Кобзаря“.

У сина одного з друзяк Шевченка, G. В. Лазаревського, 
зберігаєть ся багато рукописів, що торкають ся до нашого сла- 
вутного поета: його листи до родини Лазаревських, брулїони 
деяких листів, ваміток і віршів і ще чимало усяких річий, вміст 
яких вже надруковано у катальозї Шевченкової вистави у Мо
скві р. 1911. В сього цікавого матеріалу, ва дозволом власника, 
я вибрав усе, що торкавть ся до тексту „Кобзаря“ і подаю тут, 
сподїваючи ся, що усякий варіянт буде цікавим, коли не для 
виправлення тексту для нових видань „Кобваря“, то хоч на те,
щоб простудіювати, як по-малу виробляв усякий рядок, усяке
слово наш великий поет. Прийде ж колись такий час, що і у нас 
буде зроблене академічне виданне його творів, як се роблять 
инші нації для своїх їенїїв слова.

Москалева криниця.

На листі* М. М. Лазаревського до І. 0. Ускова, з 8 серпня 
1856 р., на відвороті', власною рукою Шевченка написано без
заголовка: „Москалеву криницю“, що починаеть ся від слів:
„Ще до великої зіми“ (вамість „Після великої віми“).

До сього часу ми мали два джерела для тексту „Москале
вої криниці“ : автоїраф у 0. Я. Кухаренка, описаний 0. Бонн
ським в Зап. Наук. Тов. т. X X X III, і автоїраф у В. П. Нау-
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менка, більшу книжку, де маемо пізнїйшу редакцію. Так що наш 
рукопис зявляеть ся третім джерелом.

Насамперед переглянемо усі відміни, що помітимо по ви
данню р. 1908 у Петербурзі, до сього часу повнїйшому.

Ряд. Замість:
27. В селі тому вдова жала
29. І сан малоліток
30. Добре вати діток
31. Багатову: хвалить Бога 

32-33. В роскошах; а вбогій
Вдові не до того

37. Або вбитись, утопитись
42. Катрусею вдовівна ввалась
43. Чи вік же iS продівувать

Після рядка 45 аж по 72 
инша редакція.
Ни дивопька вона не та.
То красотою красота 
А то трудяще роботяще 
Та чепурне на вдивовижу,
[Якъ тая квитонька изъ хижи] 3) 
Бувало вигляне изъ хижи 
Якъ тая квиточка. Старый,
Старый я сиѳрты сподиваюсь 
А якъ згадаю нагадаю 
[Т а ]5) ажъ новолодчаю... дурныйі 
Дурнып и доси... Слухай сыну,
Ряд. Замість:
79. У наймах, — сяк собі, то так 
96. Уже либонь після Покрови

98. Бо я вже двічи посилав

99. До дівчини ва рушниками . •

А въ тимъ сели вдова жила * *)
И сынъ семилитокъ 
Добро мавши дитокъ 
Багатому, хвалышъ бога 
У роскоши, а вдови убогій 
Було не до того 
Або утопиця
Катрусею дивопька ввалась 
Чи вже жъ iS викъ продивувать

замість надрукованого Зде зовсім

Та все ваписуй мій единый 
Мій друже милый. Не впусти 
А ниже слова ви пивслова 
Зъ иоеи гришнои розмови 
Все напиши, не одиусты 
Не выбачай мини вичого.

Нехай будуть люде внаты 
Якъ то тяжко сповидатысь 

Людямъ передъ богомъ 
Такимъ якъ я, такимъ людямъ,
А не такииъ якъ усюды.

То сякъ соби то такъ 
Хоч пок. Доманпцький бачить 

явну помилку в „після Покрова8 
замість „після Покрови8, але S 
тут написано „Покрова8 

Було раиїйше написано: „посы
лавъ8, але закреслено й випра
влено на „засылавъ8 

До дивоньки ва рушниками.

>) Уживаю правопись оригінала.
*) Сей рядок закреслено. *) Слово „та" вакреслено.
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Після рядка 104 був ще рядок: „Пропавъ и я !"  але за 
креслено.
Ряд. Заіість:
108. Всі люди бачать лихо, сину 
Ш —2. Вїхто і e-далека не бачив, 

Як я, лукавий... А тин часом

125. О, Боже мій милий!

134. Чи то мене влая доля 
136. Таки й досї ще не внаю

142—3. Отаке-то сподіялось! 
Вмер батько і мати

Я таки бачивсь въ лихомъ сыну. 
Нихто недалека не бачивъ 
И не побачить.

А тымъ часомъ
Після „Боже ній“ було написа

но: „ютилось“, але вакре- 
слѳно.

Чп такъ мене злая доля 
Нѳвабаромъ сто литъ мине 
А я ей же богу 
Тави й доси нѳзгадаю 
Отакето: въ журбы батько 
Зъ журбы вмерла маты.

Після рядка 96 аж по рядок 114 писано олівцем, його s  
гласною рукою, від рядка 115 знову писано чорнилом.

Боли ми порівняємо сей автоіраф 8 автоірафом О. Я. Ку
харенка, то побачимо, що в тут чимало одмін таких самих: 
рядки 29, ЗО, 43, 108, 136, 142. А що тут є одмінп, які збли
жають кухаренківський рукопис до пізнійшої редакції, то се нас 
переконує, що наш рукопис дає найранїйшу з усіх відомих ре
дакцій, тим більше, що написано се, як я вже подав, на листі 
М. М. Лазаревського з 8 серпня 1856 р.

Д о л я .
Написано власною рукою Шевченка на листі його до М. М. 

Лазаревського, від 26 лютого 1858 р., де він пише: „Посылаю 
тобн оцю недавно спечену штуку". Тут же зарав написано ще 
„Музаи і „Слава“ і після того поставлено дату: „1858. 9 февраля“ .

Тав само, яв у нашому рукопис! „Доля“ друкувала ся в усіх 
виданнях „Кобзаря“, до видання 1902 р. у Львові, під редак
цією д. Юл. Романчука, де замість „друже щирий“ появнлб ся 
„вбогий“, що, як се виявив д. В. Доманицьвий у свому „Кри
тичному розслід!“, взято 8 альбому В. П. Науменка. Хоч у львів
ському виданню 1907 р., під редакцією того ж таки д. Ю. Ро
манчука, знову надруковано „друже щирий“, але „вбогий“ по
вторюють і видання років 1907 і 1908 у Петербурзі' та видання 
1911 р. Яковенка у тексті, хоч у журналі надруковано „щирий“. 
Поза тих текст не має жадної одхіни.
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М у з а .
Проти видання одѵін багато, але проти тої редакції, що 

у журналі', тільки такі одиіни: переставлено рядки 28 і 29, потік: 
Ряд. Замість:
33. Учи неложниии устави Учи нескверниии устаии
37. Моя ти мати! Святая маты!
40. В очах бевсмѳртних покажи Зъ очей безсмертныхъ покажи.

С л а в а .
Про сей вірш теж треба сказати, що він більше підходить 

до редакції, що у журналі*. Там тільки такі одиіни:
Ряд. Замість:
3. Де ти в вата вабарилась Де ты въ чорта вабарилась
9. Горнись лишень воло непе Пригорнись лышѳнь до мене

11. Гарнесенько обіймемось Обіймемось гарнесенько
17. Коло тебе мизкаю ся Бахурую воло тебе
25. Дай на себе надивитись Хочъ на себе надивитысь.

Подражаніе XI псалму.
Дату дано бев року, тільки „15 февр.“ Одміни такі:

Ряд. Замість:
8. З гостей на цвинтарь повезуть Зъ гостей па цвинтаръ понесуть 

20. Убогих вищих Убогихъ, нищихъ
26. І думка ваша, і слова И думки ваші и слова
31. Росвинь же їх Ровмій же іхъ.

Марку Вовчку.
Се писано все не власною рукою Шевченка, тільки замість 

„А дні* мої, моя...“, де остання слово так вакреслено, що його не 
кожна прочитати, Шевченко власною рукою написав: „дитино!“ 
Одиіни тут такі:
Ряд. Замість:
11. Світи на мене, і огрій Світи на мене и нагрій
17—19. І думу вольную... О доле, А дні моі, моя ДИТЫНОІ 

Пророче наш, моя ти доню! Твоими дняии навову.
Твоею думу навову!

Те, що тут виправлено саиии Шевченком як раз стих: 
„А днї мої...“ указує, що сей рукопис ранїйший від альбома 
що у В. П. Науиенка, де сї рядки вже закреслено. Дату дано 
теж без року, тільки: „17 февр.", що підтримує дату того 
альбому.
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Після сього стиха тут написано ще четверостише, що на
друковано в санів тільки Кобзарі 1867 р. у Львові, але з од- 
иінаии. От воно і надруковане, і в рукописи:

В ъ
Надруковане:

Ввиъешъ чарку — стрепенешся, 
Випъешъ другу — хаменешся, 
Випъешъ третю — въ очахъ сяє, 
Дуна дуну наганяв.

н о ч и .
В рупописи:

Випьешъ нерву — стрепенесся; 
Випьешъ другу — сханенесся; 
Випьешъ третю — въ очахъ сяє, 
Дума дуну погоняе.

М о л и т в и .
На записці д. Данила Каменецького, з датою „5 декабря 

1859“, де він пише про посланне до типоїрафії коректи, на 
другій сторінці рукою не Шевченковою написано:

А прѳмудринъ уманъ 
Роботящимъ рукавъ 
Думать добре, орать,
И посіяне гать 
И надія ще вамъ!

Чистосердинъ дрвбнинъ, 
Творче неба, ввили 
Долгоденствіе інъ

На сниъ свнти. На тинъ 
Раи небесный пошли.

Все на свити не налъ;
И плуги S карабли,
Q и (sic!) вси добра аѳили 
Моя любо... Не панъ.
Нанъ любоьъ на венли.

Тут же в горі власною рукою Шевченка написано:
Тинъ песитинъ очамъ 
Зеннннъ боганъ-царянъ 
И плуги и корабли 
И вси дібра венли

[Тинъ неситииъ очамъ] *)
И хвалѳбии псалми 
Тимъ дрибненькинъ богамъ.

У сім останніх автоірафі йена жадної одиіни, але всеж 
таки я подаю його тут через те саме, що ранійше друковано се 
не 8 власноручного автоїрафа поета. Що ж до першого вірша, то 
хоч він писаний иншою рукою, але всеж таки його бачив сам 
Шевченко і не виправив, і тим його авторіаував.

Уривки з „Слова о полку Ігоревім“.

Сї уривки подаю цілком, бо вони і друковані не з обро
бленого тексту, а тут тільки один з них: „В Путивлі граді“ 
близький до надрукованого, инші ж дуже ріжнять ся.

х) Сей рядок закреслено.
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І. -V.
Зрапи свита, до вечери 
А з вечери до досвита 
Летять рои стриляніи 
Трищать списи гартовани 
Въ половецкимъ тихимъ поли 
Не сіянимъ ви оранимъ! 
Брянчутъ *) шабли о шеломи 
Половецьке [ти] * 2) чорне поле 
Копитами [пооране] 2) поритеє 
Билымъ трупомъ засіяне 
А кровію политеє 
Принесло тугу — неволю 
Въ вемлю русскую те поле.

II.
Зъ рана свита до вечера 
А въ вечера до досвита 
Летять рои сгрилянои8)
Шабли брязчать на шеломахъ 
Трищать ломаючись [списи]2) ду-

[леви
Саней на поли половецкимъ 
Н а поли тихимъ и бѳзлюдопимъ.

III.
Тихе поле копитами 
Поорано, васіяно 
Костяками, а кровію 
Суто-густо поливано.

IV.

Въ Путивли гради [рано]2) вран- 
[ци-рано

Сумує плаче Ярославна 
Полечу — [каже]2) рече — зузулею 
Но надъ Дунаемъ полечу!
Въ рици Каяли омочу 
Рукавъ бобровый, и омию 
На княжимъ добримъ ного тили 
Засохлу кровъ його отру 
Глибокій на ладо рапы.
И плаче плаче Ярославна 
Въ Путивли городи рече,
— Витрило 5) — витре господине 
На що ты віеши? несетъ 
На легкому тому крили 
Хановски стрили — [на мою]4).

VI.
Чорна земля не орана 
[Тихо поле]4) половецьке 
(ІІо-над „половецьке“ написано: 

„неоране“)
[Не оране, не сіяне] 4)
Копитами поритое 
Билимъ трупомъ укритоѳ 
И кровію политое!
Беселое тихе поле 
Подало [журбу]6) тугу пе [во

лю ]6) долю
Въ 8ЄМЛЮ рускую з неволи.

Тихе поле половецьке 
Не оране не сіяне 
Ночѳрнѳпѳ копитами 
А костями побиленѳ 
А кровію червоною [мережано]2)

VII.

Тихе поле ажъ крокнуло 
Ажъ варидало потряслось 
Тугу журбу та неволю 
На землю руську пронесло.

*) Від сього слова писано олівцем до кіпця.
2) Слово, що взяте в скобки, вакреслене в оригіналі*.
3) Сей рядок написано червоним олівцем.
4) Слова сї закреслені в ориґіналї.
*) Від сього слова писано олівцем. 6) Закреслено в оригіналі.
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Останній вірш написано власною ж рукою Шевченка, олів
цем на боці сторінки рукопису з перекладами Миколи Куроч- 
кіна двох творів Шевченка: „Дума“ („Мы всѣ живемъ и всѣ 
не знаемъ“) і „Несутся звуковъ стройныхъ хоры“.

„Великомученице кумо“.
Сей вірш написано иншою рукою, гласною ж рукою Шев

ченка написано після нього: „Зійшлись, побрались“.
Одиін проти надрукованого у тексті багато, але проти того, 

що в рукописї д. Г. В. Богданенка, тільки два рядки:
Ряд. 4. Рожевим цвітом процвіла Пишалася, росла, цвіла

32. Хоч раз Хочъ съ псомъ

„Зійшлись, побрались, поєднались“.
Се, як я вже сказав, написано власною рукою Шевченка. 

Одміна тільки в рядку 8 : вамість „в москалі вабрали“ — „въ 
нѳкруты забрали“, та останнього рядка (10) нема.

„бретик“ або „Іван Гус“.
Сей рукопис писано иншою рукою: з боку тексту синім 

олівцем помічено: „Списокъ Петра Ивановича Бартенева“. П. І. 
Вартенев, се звісний видавець „Русского Архива*, що вмер 
в кінці' минулого року. Хоч він зовсім не був прихильним до 
нашого руху і до нашого письменства, але він дуже кохав ся 
в усяких невиданих рукописах і міг зацікавити ся такою ко
пією. Сама копія мав досить багато одмін, але задля нас ще 
цікавійші сі виправки, вроблені вже власною рукою Шев
ченка, чорним олівцем. 8 початку було написано: „бритыкъ. 
До Шафарика“. Але слово „бритыкъ“ закреслено червоним олів
цем і „До Шафарика“ таким же олівцем, рукою Шевченка ви
правлено: „Шафарикови“. Одміни такі:
Ряд. 3. Сусіди злі — Було написано: „Элы су сиды“, але закреслено 

і виправлено Шевченком: „Сусидоньки“, як се в рукопис!, 
що у Шафарика.

9. Огню искра великого — Ранїйше було: „искра огню велыкого“, 
але Шевченко закреслив слово „искра“ і вписав його після 
„огню“.

11. Підпалу жде — „Жде підпалу“, яв у Пражськону Кобзарі.
13. Злого часу. Тліла искра — Було так само: „Злого часу“, але 

Шевченко виправив: „непевного“, тав як і в рукоп. Шафарика.
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Ряд. 14. Тихо дотлівала — Було: „Тлила, дожидала*, як в рукой. Деп.
Поліції, але Шевченко виправив: „Незримо сіяла*, як у Прах- 
ськоиу Кобзарі.

19. Семью Славян рОзьединила — Було: „Симью Славянъ равди-
лыла“, але Шевченко виправив: „Славянъ тихъ славныхъ, 
поривннла*, як у Пражському Кобзарі.

20. І нишком — тихо упустила — „И тыхо, тыхо упустыла“, теж
як там.

25. Й сиріт поділили — „роздилылы*, теж як там.
68. Слава ж тобі, Шафарику — Тав було ранїбше, але Шевченко 

вамість „Шафарику* виправив: „славный чеху“, теж яв там.
70. Що ввів-een в одно море — „Що вливъ есы въ одно море*, 

як в Кожанч. Кобзарі.
78. Прийми, отче! А я нишком — „Приыйны отче, а я тыхо“, 

теж як там.
Після рядка 85, себто після „Посланія" дата: „22 ноября 1845.

Въ Переяслави*, як помічено і в Львівському Кобзарі 1867 р.
92. Людською кровію торгує — „Людскою кровію шинкує" — як 

в рукоп., 8 якого надруковано примітки до Пражсьв. Кобзаря, 
в рукон. Деп. Поліції, в рукоп. Шафарика, Л. М. Жемчужни
кова і мувея Тарновського.

94. О, Боже! Суд Твій правий всуе — „Небесный царю! судъ 
твій всуе*, теж як по всіх сих рукописях.

100—103. Люди стогнуть у кайданах — Земля плаче у кайданахъ 
Немає в вин ввятись Якъ за дитьны наш.
Ровкувайтись, — одностайне, Й нема кому равкуваш 
Односердне стати Одностайне статы. — Так було

написано, але Шевченко закреслив було слово „плаче* і ви
правив його на „стогне*, але потім вакреслив останнє і вер
нув нагад „плаче*; вамість „Й нема кому", вакреслив „Й" 
і виправив на „Нема кому". Такої редакції поки що ми не 
мали; найблизша до сеї редакції — ред. рукоп. Деп. Поліції:

„Земля плаче,
Як ва дітьми мати.
Нема кому розкувати,
Одностайне стати*.

108. Чи настане великий час — „Чи настане часъ великій“, як 
у рукоп. Шафарика.

110. Чи розломим три корони — Було: „Розпадуця три корони*, 
як то виправлено Шевченком в автографі мувея Тарновського; 
потім виправлено, тільки не рукою Шевченка: „Чи ровибьѳшъ*,
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до чого bso найблизшою редакціею буде у варіанті Л. М. 
Жемчужникова „чи ровібем“.

Ряд. 112. Розловию!... Благослови — Було: „Розпадуця“, але виправ
лено, теж не рукою Ш евч.: „Розибьеио“ . Перша з тих редак
цій в рукоп. Ден. Пол., остання в примітках у „Правді“ . 

114—115. Благослови мої, Боже, Нетвердиї руки — Було: „Бла
гослови мой (sic!) Боже", але виправлено, теж не рукою 
Шевченка: „милый Боже*, як у Л. М. Женчужникова.

Після того двох рядків і кронок нема, як і в рукоп. Деп. Пол.,. 
а рядки 118 і 119 зливають ся:

1 1 8 -1 2 1 . Отак - -  „Отакъ у келій. Правдивый
У келії своїй правдивий Івапъ Гусъ думав розирвать 
Іван Гус думав розкувать Оковы адовы '. Як то в рукоп. Деп.. 
Народ замучений Пол., та в рук. Л. М. Жемчужникова.

123—4. Очам незрячим.
Поборюсь — Сї рядки теж влиті в один.

125. За правду Бог! — „За мене Бог 1“ Теж як в рукоп. Деп. 
Пол. і Л. М. Жемчужникова.

127. Пішов молить ся вірний Гус — Було: „добрий Гусъ“, як: 
в рукоп. Деп. ІІол., але виправлено рукою не Шевченка на 
„щирый Гусъ*, як в рукоп. Л. М. Жемчужникова.

138. Отій самій, що хилялась — „Отій самій що хилылась®, як. 
у Пражському Кобзарі.

139. По шинках, по ставах — „По шинкахъ, по станахъ“, як. 
у рукоп. Деп. Пол.

145—6. Тепер свята!
— Боже, Боже — Сї рядки влиті в один.

148. Одпочинь од кари у святому раї — У свитлому ран 
155—6. Ііросвїть ся, Чехи, змийте луду — „Розправте руки, вмыйте- 

Розправте руки, — будьте люди [луду
Проснитесь, Чехи, будьте-

як у рукоп. Л. М. Жемчужникова. [люды“,
Після рядка 181 „Не дієш без вини нікому“, йде вставка: 
Молюся, господьі, помилуй Не дай агпущатася лукавымъ 
Спасы ты пасъ, святая сило, Q надъ твоею вичпо — славой 
Язви языкъ мій за хулы, Й надъ пани простыми людьми!...“
Та язвы міра нвцилы,
Так і в рукоп. Деп. Нол., тільки вамість: „вично-славоп“ — „віч- 

ной славой“, що очевидно у нашому рукописи помилка.
183. І гірко плакав; люд мовчав — „И тяжко плакавъ“, теж як. 

в рукоп. Деп. Пол.
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Ряд. 184. І дивувався: що він діяв — „И дивувався що вивъ діє“, 
теж як там.

185. На кого руки підвівав — „На кого руку пидійіа*, теж як там.
189. Іван Гус буллу розірвав — Иванъ Гусъ буду роиидравъ.
Після рядка 195 ,1  похилилася тіара* вставка:

Зашшшлы ловъ гадюка
Чевьцы въ Ватикана“, як в рукоп. Ден. Пол.

199. Аж трясіть ся стани — Ажъ стани трясу ця
203. Як иачули, що у Праві — „Як згадалы“, як в рук. Деп. Пол.
218. Щоб не втїкла тая птаха — Було: „Шобъ не втыкла сора 

птаха*, як у рукоп. Деп. Пол., але власного рукою Шевчен
ка виправлено: тая птаха*.

222—3. До Констанцу; шляхи, степи — До Констанца; степы, шляхи 
Мов сарана, вкрили. Мовъ сараиа вкрило.

На сім рукопись кінчить ся.
Тепер перед нами стоїть пвтаннв: яке ж місце займав ся 

редакція поміж иншиии редакціями, що ми мали до сього часу, 
хронольоїію котрих пок. Доманицький установляв так: „Що до 
„Посланія*, пише він, то найдавнїйша та, що в Пражському 
Кобзарі, далі — рукопись Деп. Поліції, потім —  лїтоїрафоване 
виданне 1867 і найпізнїйша —  Кожанчиківська; що до самої 
поеми, то: 1) рукопись Деп. Поліції, 2) копія Жемчужникова, 
8) близько до неї копія, що в примітках у „Правді*, хоч текст 
в „Правді* пізнїйший; далі* 4) автоїраф музея Тарновского, по
тім нарешті* 5) Пражський Кобзар (Основи, текст)“.

Що до „Посланія“, то тут наш рукопись иайблизше під
ходить до Пражського Кобэаря: рядки: 11, 13, 21, 25, 28 — 
29, 37, 65 і 78 тої ж редакції, рядки: 14, 19 і 68 виправлено 
Шевченком так само як у сім виданню, але в й одміни —  
рядки: 5, 6, 23 і 56 ; після того виданне Кожанчикова набли- 
жаеть ся рядками: 5, 6, 21, 23, 37, 56, 68 і 70, але мав одміни 
в рядках: 13, 14, 19, 25 і 65 ; з рукописи Деп. Пол. подібні 
рядкн: 3 і 25, але мав одміни в рядках: 4, 5, 6 і 14; від 
лїтоїрафованого видання р. 1867 одміни в рядках: 21, 28— 29 
і 37, а рядки 21 і 37 як раз однакові і з Пражським і з Ко- 
жанчиковим виданнями, так що й не можна ставити лїтоїрафо
ване виданне між тими двома, а се місто займав наш рукопис. 
Що ж до самої поеми, то тут найбільше підходить рукопис Деп. 
Пол., рядки: 92, 94, 100— 103, 112, 116— 117, 127, 135—  
136, 152, 155— 156, 160, вставка після 181, 184, 195, 208, 
212 і 222 тої ж редакції, але в одміни в рядках: 108, 110,
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120— 121, 125, 138, 168, 183 і 185 ; після loro йде рукопис 
Л. М. Жемчужникова, що иав ту ж редакцію в рядках: 92, 110 
(по виправці Шевченка), 114 (теж), 127 (теж), 125, 155— 156 ; 
після 181, 183, 195 і 212, а одиіни мав тільки 120— 121 
і 185; потім йде редакція в примітках у „Правді“ : 94, 100— 
103, 110 (по виправці Шевченка), 112, 1 2 0 —121, а одиіни: 
124, 125 і 155— 156; потім Пражське виданне: 92, 94, 124, 
138 і 185, а одиіни: 100— 103, 110, 120— 121, 125, 127, 
155— 156, 183 і 212.

Окрім того, ми бачимо, що рядки, котрі мають одміни від 
редакції рукоп. Деп. Пол., подібні то до редакції „Правди“ (100, 
120— 121), то до рукописи Л. М. Жемчужникова (110, 125 
і 183), то нарешті до видання Пражського (138 і 185); одміни 
від редакції рукописи д. Жемчужникова подібні до редакції то 
„Правди“ (120— 121), то Пражського видання (185); одміни 
від редакції „Правди“, то до Пражського видання (124), то до 
Жеичужниківського рукописа (125), то до рукописи Деп. Пол. 
(155— 156); нарешті одиіни від Пражського видання то до ру
кописи Деп. Пол. (100— 103), то до Жеичужниківського (П О ), 
то до „Правди* (110 і 1 2 0 —121). Так що тут, коли тільки 
приймати хронольоїію д. Доманицького за певну, то зовсім не 
можна зазначити міста нашому рукопису. Тай взагалі я мушу 
сказати, що установляти хронольоїію по одмінам річ дуже не 
певна, бо мені нераз вже трапляло ся бачити, як Шевченко ви
правляв свої твори то па нову редакцію, то знову вертав ся 
на стару.

„Бума моя і я“.
На листі, хтось (А. Мир...) пише Шевченкови, як він 

може одержати від нього річи Лїкерії, з датою „16 сент. 1860“, 
власиою рукою Шевченка написано вірш:
Кума ноя, и я Чернявенькій, и кавалеръ
Въ Пѳтрополискомъ лабирннти Скромненько длань свою простеръ 
Блукали ми — и тьма, и тьма И хоръ но манію лакея 
Ходимо куме въ пѳрамиду Чито жерця. — Во Іудеи 
Засвитимъ свиточъ, и вайшля Бысть царь Саулъ — Потимъ хоръ,

блей и миро принесли Ревнувъ въ Бортнянского — О скорбь
И чепурненькій жрецъ Изиди О скорбь мояі О скорбь велика!

Для вияснення сього не маю нічого додати, але подаю 
його в думці, що воно може мати не якусь вагу в звязку 
з иншими матеріалами. Подав Ол. Новщький.



Наукова хроніка.

Останнї томи „Архива Юго-Западной Россіи“.

Архивъ Юго-Западной Россіи издаваемый комиссіею для разбора 
древнихъ актовъ, частъ вторая, томъ I I I ,  постановленія провинціаль
ныхъ сеймиковъ Ю го-Западной Руси въ 1698—1726 г., К ., 1910, ст. 
X II - \-8 4 3 + L X X X II I .

Теж, часть восьмая, т. 111, акты о брачномъ праві и  семей
номъ бытЬ въ Юго-Западной Руси въ X V I —X V I I  вв„ К ., 1909, ст. 
1 2 0 + 7 0 8 + Х Х Х .

Теж, часть восьмая, т. IV , акты о землевладѣніи въ Ю го-За
падной Россіи X V —X V I I I  вв., К., 1907, cm. 224-\-451-\-66-Jr X X I.

Теж, часть восьмая, т. V, акты объ украинской администраціи 
X V I — X V I I  вв., К., 1907, ст. 1 1 8 + 5 6 0 -\-Х Х Ѵ ІІ+ ІІ .

Теж, часть восьмая, т. V I, акты о землевладѣніи въ Юго-За
падной Россіи X V — X V I I I  вв,, К ., 1911, ст. 113-\-435-{-ХХІѴ.

Київська археографічна комісія, чи так ввана офіціально — „вре
менная комиссія для разбора древнихъ актовъ, состоящая при кіевскомъ, 
подольскомъ и волынскомъ генералъ-губернаторѣ", но довгій вастої, 
оживила ся в останніх роках і випустила цілий ряд поважних вбірок 
архивного матеріалу, часом з цінними студіями в передмові, і останніми 
часами вавела ще рід археографічного вбірника для поменьших матеріа
лів (Сборникъ статей н матеріаловъ но исторіи Юго-Вападной Россіи)1).

х) Див. про нього замітку в т. СУД Записок, про томи „Архиву" 
в попередніх літ в LXXV, LXXVIII і LXXXIII т.
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Правдоподібно, в в тім певна вислуга теперішнього предсїдателя комі
сії, нроф. Іконпїкова, властиво першого ученого-історика на сім предсї- 
дательськім місці, що ваймали досі* більш бюрократичні ніж наукові фі- 
ґури; і хоч комісія все й далі зістаеть ся інституцією сильно бюрокра
тичною, досить щільно вамкненою для всього „стороннього", для нових 
людей і нових нлянів, вона виявила в останніх часах досить живу ро
боту — хоч би в реалізації давніх нлянів і давнїйше розпочатих робіт, 
і пять томів Архіву, випущені комісією останніми роками (дати означені 
на томах не завсїди вказують час, коли певний том увійшов в науковий 
оборот), внесли чималий вапас наукового, документального матеріялу 
і кілька цінних розвідок. Короткий перегляд того всього хочу дати 
в сій замітці.

І так в III томі частини д р у г о ї ,  присвяченої соймикованню, ма
ємо продовжепнє давнїйших збірок Іванишева і Стороженка, що містили 
соймикові акти XVI і XVII в.: в сім томі д. Каманин зібрав соймикові 
постанови пятьох українських воєводств (волинського, подільського, бра- 
славського, київського і чернигівського — твтулярпого в тім часі) від 
р. 1G98 до 1726. Сим разом акти сі друковані в цїлости (в попереднім 
томі друкували ся витяги, що викликали невдоволеннє в науковій кри
тиці). За те вступної розвідки сим разом, против ввичаю комісії не дано, —■ 
обіцяна вона при закінченню вбірки постанов XVIII в., а тим часом 
подана тільки коротка вступна вамітка головного редактора комісії, В.- 
Буданова, що зазначу є цїкавійші питання порушені в соймикових поста
новах і коротенько спиняєть ся над соймиковою організацією і техні
кою. Вказує на заниканнє урядової української мови в облятах, на де
які згадки про місцеве право — як пригадка Київського воєводства (дуже 
ляконїчна, на жаль), щоб люблинський трібунал заховував се воєводство 
według praw a sobie służącego і zwyczaiom (може zwyczaiow?) — с. 
840, i домаганнѳ браславського соймика (1722 р.), aby general całego 
woiewodztwa kiiowskiego prawem drukowanym Litewskim statutem  
sądził się (c. 740). бсть кілька постанов в інтересах православної віри 
і упїї, котрі одначе никнуть супроти опіки для католицької церкви, про 
ліквідацію правобічної козаччини і кілька інтересних постанов в напрямі 
певнїйшого закріпощепня селян (зменьшеннє свобідних років, касованпє 
хуторів). Показників до сього тому не додано.

III том в о с ь м о ї  части, присвяченої юридичному побутови, ви
готовлений Орестом Левицьким, містить в собі збірку матеріялів до істо
рії шлюбу і родинного житя, головно волинських, другої половини XVI 
в.: з XV і першої пол. XVI в. всього 11 документів, документи 8 пер
шої половини XVII в. також становлять меньшість.

Таким чином маємо досить одноцїльний збірник документів до
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приватного, головно родинного житя волинського панства і шляходтва 
8 того часу, коли воно вже в значній мірі захоплене впливами поль
ської державносте культури і права все таки в своїм приватнім житю 
стояло ще досить міцно на ґрунті старих українських традиціи (ви
ключно шляхоцький характер матеріала залежить від самого джерела, 
8 якого черпав видавець — актів судів гродських і. земських, майже 
виключно шляхетських). Матеріал дуже цінний, для врозуміпня ста
рого житя: дуже користний, і можна пожалувати, що він так довго 
лежав в укритю (збірка була зроблена і навіть видрукована давно), 
і що рамки сеї вбірки не поширені більше — бо таку вибірку мате
ріала, певно, можна було б дати в далеко більших розмірах, чи в виді* 
сурового матеріала in extenso, чи в витягах, напр. з поминенпем фор
мулярних частей документів, що займають так богато місця, або в формі 
півобробленій. Ор. Левицький, що в побутовій історії України, в її вровумінню, 
в уловленню її типових характеристичних сторін покавав себе майстром 
незвичайно проникливим і чутким, міг бп в сім напрямі вробити незви
чайно богато і була б шкода, як би його робота на сім полї обмежила 
ся отсею збіркою.

Матеріал, вібраний в отсїй вбірцї, д. Л. по части використав в ін
тересних лів-белетристичних історично-побутових оповіданнях (мають 
вийти збіркою п. ваг.: Волинські оповідання) — по части в ряді ста
тей друкованих по росийськи й українськи протягом кількадесяти літ 
по ріжних виданнях (почавши від статї в Зорі 1885, під псевдонімом 
Маячапця: „Про шлюб на Українї-Руси в XVI—XVII в.в, і кінчаючи 
статею „Невінчані шлюби на Україні в XVI—XVII ст.* в київських За
писках, т. III, 1909). Розвідка подана на вступі сього тому п. 8. Черты 
семейнаго быта въ Юго-Западной Руси въ XVI—XYII вв. (ст. 120), 
вводить до купи сї розвідки. Автор спиняеть ся в бїй головно на фор
мах і практиці завязування супружества і його розвивання (розводу) 
і слідячи за відмінами тої практики, яку рисують перед нами зібрані 
ним документи, від обовязуючого права (Литовського Статута) і цер
ковних канонів, старавть ся уловити в ній те що становило прикмету 
народнього українського права. Сї проби його безсумнівно цінні* й ін
тересні, ріжні казуси, які переходить тут автор (елемент описовий 
і тут бере у нього гору над елементом аналітичним), хоч не вавсїди мо
жуть бути ґенералі'зовані, вводять нас без сумніву дуже часто в юри
дичний і ще більше — моральний світогляд шляхетських і духовних кру
гів тої доби.

Автор оперує головно матеріялом волинським XVI і першої поло
вини XVII в., Поділе й иньші провінції польського права лишає сві
домо на боці; часом робить екскурси в практику поднїпрянську і ліво*.



180 Н а у к о в а  х р о н і к а

бічну другої йол. XVII і навіть XVIII в. Праця мав вартість більш 
історично-побутову, ніж історично-юридичну в властивім гначінню, але 
бев сумніву цінна.

IV том восьмої части містить велику (224 стор.) і цікаву студію 
проф. Владімірского-Буданова: „Церковныя имущества въ юго-западной 
Росіи XVI вѣка". Починавть ся вона нереглядон церковних маетностей 
XVI в., православних і католицьких (проба реєстрації); далі йдуть ва- 
иітки про походженнв сих маетностей і предмети володіння; потім на
ступав найбільш інтересна частина — юридичний аналїв церковного во
лодіння (с. 29 і д.). Розділ другий присвячений „праву подавання* в. 
кн. Литовського, третій—  „субектаи права* церковного володіння (вла- 
дичі катедри, монастирі, церкви) — відносинам їх прав до прав па
тронів.

Виводи, до яких приходить автор на основі свого аналізу, він ре- 
вюиуе на кінці своєї нраці в таких тевах: „Сила прав горожанськнх 
для всіх (свобідних осіб), так сильна в Литовській державі — що ро
бить ій велику честь — особливо ясна на прикладі церковних маетно
стей. В благовірній Москві великі княвї й царі мало вявали ся старий 
принціпом нѳнорушности („неотчуждаемости*) церковних маетностей, але 
ні великі князі литовські — католики, що так часто представляють ся 
гонителями православія, ні шляхетський польський сойн, ні могутнє ка
толицьке духовенство ніколи не йшли ва московським прикладом, рову- 
ніеть ся — не в поважання до чужих їм вівантийських традицій, а в по
важання до непохитности горожанськнх прав ввагалї*.

„Право подаваня, зовсім відмінне від ктиторства, не противить ся 
вавначеному принціпови: і держава (головний патрон і перше джерело 
права подавання) і суспільні соювн й приватні власники не привнавали 
ва собою прав власности на церковні маетности, хоч право подавання 
давало широкі права патронам і викликало можливість надуживань. Се 
право держало в тіснім звявку церкву в державою і суспільністю. Дій
сними ж власниками церковних маетностей були не патрони, а церковні 
інституції, а саме епископії, манастирі й церкви. Патрони се тільки опі
куни церковних інституций і маетностей“.

Обмежуємо ся наведеннем сих поглядів, не входячи в оцінку тих 
фактичних підстав, на яких вони оперті. Акти сього тому послужили авто- 
рови матеріалом для розвідки в дуже малій мірі. Збірник їх майже не ввиваний 
в вступною статею і не має своєї фіяіоношії. Сам по собі він продовжує 
збірку актів по історії землеволодіння, поданих автором в II  і I I I  т. 
самої части Архива (матеріали до історії кольонївації). Син равом автор 
подає їх в вначиій части цілими вбірками — так яв вони були внесені 
в судові книги — велика вбірка документів кн. Чорторийських, XV
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і ХУІ в., акти володіння с. Битним, документи кн. Крокотків на с. Яло
вичі і т. д . ; видавець мотивує се тим (с. 24), що такі вбірки дають 
погляд на „фактичний зріст землеволодіння поодиноких родів, а но части 
і на юридичний зріст самих прав*, але на се вистане вичислити при 
однім документі, які нумери актів були предложені до книг в ним равом, 
а таке друкованнв цілими гніздами мав ту недогоду, що перемішує вся
кий хронольоґічний порядок, а до збірника не додано навіть хронольо- 
ґічпого показчика уміщених документів. Чимало документів в поданих 
тут були вже налруковані; напр. Витовтів привилей Перемилеви (ч. 2) 
надр, в Актах Литов.-рус. госуд. Довнара-Запольского (ч. 7), в тогож 
самого джерела; наданнв Свитригайла на Киселин (ч. 5) — в Archi
wum Sanguszków III, ч. 11; наданнв йогож на Миловші (ч. 6) тамже
ч. 7. Видавець не поясняв мотивів сих повторень і приходить ся ду
мати, що повторено їх лише черев недогляд.

Том VI восьмої части, зібраний і виданий тав само проф. В.-Бу- 
дановим, мав характер анальоґічпнй в т. IV. Головну вагу в вїм мав 
розвідка В.-Буданова про право ваставу в. кн. Литовського („Застав
ное владѣніе*, с. 113): понятв ваставу і причина розвою заставного во
лодіння в в. кн. Литовськім, особи що віддають в вастав і що володі
ють на заставнім праві, предмети заставного володіння (властиво всі 
які могли бути предметами володіння), право ваставного володіння, 
уставленнв і розвязапнв заставу. Факти і приклади, якими ілюстрована 
ся розвідка, вибрані в переважній більшости в невиданих актів київ
ського архива, з публікованих томів Литов. Метрики і т. ин. — і внов 
тільки в досить незначній мірі з долученого збірника документів, що 
теж тільки в части містить матеріали до історії ваставного володіння 
і взагалі мав досить пригадковии характер, як і т. IV. Розпочинаеть ся 
він чомусь трома документами з Овруччини — надрукованими свого 
часу пок. Антоновичом в збірці овруцьких актів (ч. IV, т. І), а поза 
тим містить документи з 1550— 1575 рр. (140 нумерів).

Том V восьмої части, виготовлений проф. Довнаром-Запольским, містить 
розвідку його п. в. Украинскія староства въ первой половинѣ XVI в. Розвідка 
не дуже велика (с. 118 дуже розгонистого друку), але захоплює предмет дуже 
широко — ширше свого заголовка. Починаеть ся історією урядів: вищих 
місцевих властей — воєводства київського і маршалківства волинського, 
потім старосте (властиво намісництв, що поволі приберають в XVI в. 
імя староств) і „низших врядів“, далі спиняеть ся на реформі 1565 р. 
і дальших вмінах в адмінїстрапіииім устрою. По сім наступає аналів адмі- 
нїстраційних функцій воєводи і старост, відносин їх до міських громад, 
міської орґанЇ8ації й управи, земських обовязків підданської людности 
і доходів воєводських і старостинських. Отже обіймаєть ся майже ціла

Записки Наук. То*, ік . Швживи**, т. СХѴ. 13
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система пу б л ячної орґанївації литовської України, але трактуетъ ся по
верхово, більш описово, бев запускання в складні і неясні питання сеї 
орґанївації і без відповідного використання літератури.

Долучена збірка документів більш дібрана до теми, але для 
першої половини XVI в. дав небогато (всього коло ЗО нумерів на 
загальне число бливько 200) — все иньше належить до другої по
ловини XVI і першої четвертини XVII в. Документи сї дають богато 
інтересного.

М. Грушевський.



Б іблїоґраФ ія .
(Рецензії і реферати.)

...

Історія політична і культурна.
Пр о ф.  М. К. Л ю б а в с к і б .  — О ч е р к ъ  и с т о р і й  Л и т о в о к  о» 

Р у с с к а г о  г о с у д а р с т в а  до Л ю б л и н с к о й  у н і и  в к л ю ч и т е л ь н о ,  
С ъ  п р и л о ж е н і е м ъ  т е к с т а  х а р т і й ,  в ы д а н н ы х ъ  в е л и к о м у  
к н я ж е с т в у  Л и т о в с к о м у  и его  о б л а с т я м ъ .  Москва, 1910, стор. 
2 ненум. + 3 7 6 + П + 2  неум.

Проф. Любавскиб, автор таких поважних праць по внутрішній 
історії Литовсько-руської держави, як „Областное дѣленіе и мѣстное 
управленіе Литовско-русскаго государства ко времени ивданія перваго 
Литовскаго статута* (1893) і „Литовско-русскій сеймъ* (1901), обгово
рених вже свого часу в „Записках* (т. 9 і 47), виступив отеє внова 
в великою книгою, котрої заголовок подано в горі. Отся книга, як зга
дує сам автор у передмові, повстала із його лекцій, читаних у Москов
ському університеті, а по вмісту в вона перерібкою попереднії спеціаль
них авторових праць 8 обсягу внутрішньої історії Литовсько-руської 
держави, в притягненеи праць инших авторів 8 сього обсягу.

Годї нам не повитати появи такої книги. Брак її давав ся від 
давва відчувати, бо усї вагальні курси історії Литовсько-руської держави, 
■се або річи старі, або ненаукові й компілятивні, або популярні (вгадати 
тут хоч би про К о я л о в и ч а :  Лекціи по исторіи Западной Россіи, Спб. 
1884, 4 вид. і велику, але зовсім ненаукову книгу Б р я н ц е в а :  Исторія 
Литовскаго государства съ древнѣйшихъ временъ, Вильно 1889). І як 
раз повинна вапобігти сій недостачі книга нроф. Любавського, котра мав 
на цїли, по словам автора, познайомити не лише „широку публику*, ало 
й „ученый міръ* (з виїмкою нѳмногих спеціалістів) в загальним ходом 
історії Литовсько-руської держави, з її суспільними верствами і їх вза- 
їмнимн відносинами, в державними урядами й їх еволюцією.
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Автор вложив неввичайво богато праці у свою кнвгу і треба її нри- 
8нати п е р в и н  „Очерком“ історії Литовсько руської держави н а  н а
у к о в и х  о с н о в а х ,  але в певними ваетереженяии. І так „Очеркъ8 проф» 
Любавского своїм ваголовком не зовсім відповідав змістови. Внутрішня 
історія мав тут таку перевагу над політичною, що радше годило б ся 
було дати книзі заголовок „Очеркъ внутренней исторіи Литовско-русскаго- 
государства*. Партії 8 обсягу політичної історії в книзі проф. Л. не ви
тримують порівнаня 8 партіями 8 обсягу внутрішньої історії не лише 
що до обвму, але і що до способу оброблена S деякої побіжности є вона 
чи не найслабшою стороною праці автора. З другої сторони S що де 
внутрішньої історії автор відказав ся від усяких „значительныхъ попы- 
товъ“ в напрямі „освѣщенія экономической эволюціи Литовско-Русскаго 
государства и исторіи его духовной культуры8, виправдуючись браком 
„серьезныхъ, достаточно широкихъ и глубокихъ, спеціальныхъ изслѣдо
ваній по этой части8. Додам від себе, що чомусь то автор зобразив 
церковні відносини в Литовсько-руській державі так незвичайно побіжне 
й лише мямоходом, що з його книги ледво можна набрати про них якого 
небудь понатя.

Отеє загальне вражінв, яке робить книга проф. Любавского після 
прочитаня. Але ще одно кидавть ся від разу в очі, не лише після прочи
тана перших розділів книги, а й зараз після прочитаня авторовоге 
„Предисловія8. Наріканя автора на те, що в усяких підручниках „по 
русской исторіи8 розділи, присвячені історії Литовсько-руської держави 
відзначають ся „безсвязностью и фрагментарностью изложенія8, „ошиб
ками и искаженіями8, що взагалі в науковій літературі нема „легко обо
зримаго труда8, котрий подавав би результати спеціяльних розвідок 
і „извѣстную общую концепцію литовско-русской исторіи8, не 80ВСЇМ 

справедливі. По стороні' автора лежить вина в сьому, що в ін  в і ґ  н о- 
р у в а в  з о в с і м  сю н о в і й ш у  у к р а ї н с ь к у  і с т о р и ч н у  л ї т е р а -  
т уру ,  котра ваймавть ся власне історією Литовсько-руської держави. 
Кажу „ в о в е ї м8, бон.  пр. саме зацитованв ІѴ-го тома „Історії України- 
Руси“ проф. Г р у ш е в с ь к о г о  (у 2-гім виданю 1907 р.) між „Библіо
графическими пособіями8 (ст. 4) й між літературою в 5-му роздїлї (ст; 
29), не ножна ще назвати у в г л я д и е н е м  результатів української істо
ричної літератури для даного предмета, тим більше, що вгадана книга 
проф. Гр. нова зацитованвм, не вала на жаль, скільки вношу, на книгу 
проф. Любавского ніякого більшого впливу.

Проф. Любавский волить деколи держатись перестарілої вже зовсім 
історичної літератури S старих поглядів, котрі вині не витримують кри
тики. Щоб не бути голословним, я вроблю деякі „Stichproben* на доказ.
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його тверджена. Н. пр. все ще цитує проф. Л. залюбки „Исторію Россія“ 
І л о в а й с ь к о г о  й боронять його погляду (повтореного розумібть ся ва 
Дашкевичем) про опановане Київщиви І'едпмином (ст. 23). Докази Даш
кевича й Іловаиського не є одначе так „убѣдительными“, як се видаеть 
ся проф. Л. в порівваню з „отрицательными“ доказами проф. Антоновича 
і його „послѣдователей“ (и. и. проф. Грушевського). Вже ж і проф. Гр. не 
виключав можлйвости походу Ґедимиаа на Київщину, а навіть окупації 
деяких городів (IV, ст. 428), але все промовляв ва його поглядом, 
що перед Ольґердом Київщина не була введена ц і л а  і о с т а т о ч н о  
в круг литовських волостей.

Дивним видаеть ся̂  се, що проф. Л. не згадує нї одним слівцем 
про участь Угорщини в боротьбі ва Галицько-волинську спадщину, наче б 
спорячими сторонами були виключно Польща й Литва (ст. 28). До річи 
вамічу, що йдучи за давними поглядами автор все ще навивав галицького 
боярина в часів після смерти князя Юрія-Болеслава Данилом О с т р о 8 ь- 
ким,  хоч і сучасний Явко 8 Чарвкова подає „de Ostrów", а за ним іде 
Длуґош (Острозьким назвав його аж Кромер І) і ми не маемо найменшого 
права сього поправляти.

Хибно розвявану видавцями дату Острівської угоди „ipsa die Sancti 
Dominici“ 1392 p. 5/ѴШ замість 4/ѴШ повторяє й проф. Л., хоч на сю 
похибку звернув вже увагу проф. Грушѳвський (IV, ст. 467, пор. ще мої 
„Історичні причинки“ II, ст. 70).

І богато инших похибок та перестарілих поглядів було б удало ся 
оминути проф. Л., коли б був трактував ІѴ-ий том „Історії України-Руси“ 
проф. Грушевського не лиш яко „библіографическое пособіе". І як раз 
тут проти погляду автора, що нема вовсїм „легко обозримаго труда“, 
котрий зводив би разом резулыати дотеперішних дослідів над історією 
Литовсько-руської держави, вкажу йому па вгадану книгу проф. Гр. (ІѴ-ий 
том) як таку, що попри власні досліди вводить вельми основно резуль
тати дотеперішних чужих дослідів над політичною історією Литовсько- 
руської держави від її початків аж до Люблинської унїї в ввязку в істо
рією українського народа.

Але й яко „библіографическое пособіе“ була б книга проф. Гр. 
ввернула авторови увагу на новійшу українську й польську історичну 
літературу, на основі котрої міг був проф. Л. представити хід історйчних 
подій 8 більшою докладностю, чим се вчинив. Брак користаня ь сеї но- 
війшої історіоґрафії даєть ся відчувати н. пр. в партії про боротьбу 
вел. князя Свитригайла з Жиґямонтом Кейстутовичем. Поминувши таку 
подробицю як се, що Жвґимопта вбито в цвітну неділю (2Ѳ/Ш) 1440 р., 
а  не в „вербную субботу“ (як подає автор на ст. 67), мушу звернути 
увагу на те, що проф. Л. зобразив зовсім невірно вельми важну справу,
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рівноуправненя католиків і православних па Литві й Руси 1432 
і 1434 р.

Автор пішов тут зовсім хибною дорогою, приймаючи стару інтер
претацію пок. А. Лєвіцкого, захитану сильно, коли не повалену зовсім 
пок. проф, Чермаком в його „ Sprawa równouprawnienia schizmatyków 
i katolików na Litwie“ (1903). Без ніяких застережень приймає проф. 
Л. отеє рівноуправненб католиків і православних на Литві й Руси 
1432 р. яко факт доконаний (ст. 64), хоч внаєяо, що дотична грамота 
не одержала королівського затверджена (бодай можна про се вносити 
в ориґінала, котрий маємо — що не привішено до неї заповідженої коро
лівської печати). І  з сього приводу власне треба було застановитись над 
тим, чому ся грамота не принесла сподіваних наслідків — повискаея для 
Жиґимонга православних Русинів. Так само з представлена у проф. JL 
виглядає, наче б то подібний привілей Жиґимонта Бейстутовича з 1434 р. 
був безпосередняя результатом вїзду в Кринках, отже виданий за згодою 
Польщі (ст. 65). А між тим маємо повну основу твердити, що сей при
вілей, котрий заключав в собі між иншими проектами так важну польську 
васаду „neminem captivabim us“, виданий був Жиґимонтом власновільно, 
без королівської згоди й без порозуміня 8 Поляками.

Не мав він рівнож такого впливу на руські области Литви, як се 
собі уявляє автор (стор. 65). Прецінь сам проф. Л. подає на основі 
літописи (ст. 66), що в битві під Вилькомиром 1435 р. по стороні Сви- 
тригайла стояло більш 50 князів, в котрих 13 вбито, 42 полонено, а один 
втік разом ei Свитригайлом. І все те після виданого в 1434 р. привілея, 
зрівнуючого православних в католиками!

Я задержав ся тому довше над сею справою, бо проф. Лю- 
бавекпй подає зовсім хибну інтерпретацію обох привілеїв (ст. 6 4 - 6 ,  
73, 114), мовляв, вони були видані „по точному смыслу* лише для тих 
руських князів і бояр, „которые были обывателями Литвы и соединѳной 
съ нею Руси въ тѣсномъ смыслѣ (т. е. той части Бѣлоруссіи, которая 
не обнималась Полоцкою и Витебскою землею)“. Отже така інтерпретація 
зовсім довільна, бо згадані привілеї були видані для князів і бояр 
„terrarum  Lithvanie et Russie*, себ то ц і л о ї  Литовсько-руської держави 
без вгляду на се, що не всі руські 8емлї були в руках Жиґимовта. 
Прецінь невважаючи на се підписував ся він рівночасно 8І Свитригайлом 
„magnus dux Lithvanie et Russie* і хоч фактично один з них сидів 
„на великомъ княженьи на Вилни и на Троцехъ*, другий „на вел. княж. 
Роускомъ*, один і другий мав претенсії до панованя над ц і л о ю  Ли
товсько-руською державою, не над одною або другою її половиною. На 
те, що не аж привілей Еавимира 8 1447 р. був виданий і для „земель- 
аннѳксовъ*, але вже привілеї 8 1432 і 1434 р. видані були для Русинів
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в цілій Литовсько-руській державі, вказує й сама ціль видавя тих при
вілеїв: повискати собі руські вемлі, котрі держались поки що Сви- 
тригайла.

Висше вгадував я, що внутрішня історія має в квивї проф. Л. не
звичайну перевагу над політичною історією. Се нічого дивного, скоро 
вважимо, шо автор ваймав ся виключно студіями над внутрішньою істо
рією Литовсько-руськоі держави. Тому то сі партії вображені у проф. Л. 
вельми основно, може аж надто основно як па книжку, що має на цїли 
дати „первое ознакомленіе“ в литовсько-руською історією. Мимо того не 
можу вдержати ся й тут від уваги, що не лише для політичної історії 
Литовсько-руської держави, але й для її внутрішньої історії маємо „легко 
обовримый трудъ“, що вводить попри власні досліди рівно ж результати 
чужих дослідів. На жаль одваче проф. Л. його в о в с ї м  в с в о ї й  к н и з і  
в і ґ н о р у в а в ,  не вважаючи навіть потрібним його просто вацитувати. 
Маю тут на думці V і УІ том „Історії України-Руси“ проф. Грушев- 
ського (1905 і 1907 р.), котрі вельми основно вображають еволюцію 
суспільно-політичного, економічного й культурного житя в Литовсько- 
руській державі в звязку в історією українського народа. На сї томн 
годило б ся було ввернути там пильнїйшу увагу, що дають вони незви
чайно докладний огляд церковних відносин в Литовсько-руській державі 
(в книзі проф. Л. він незвичайно побіжний), а крім того огляд еконо
мічної еволюції й культурного житя в Литовсько-руській державі, ва що 
проф. Л. бояв ся взятись, ввиняючись „отсутствіемъ серьезныхъ, доста
точно широкихъ и глубокихъ, спеціальныхъ изслѣдованій по этой части“.

Не ножу поминути тут ще обставини, що проф. Л., ідучи невіль
ничо за старими поглядами московської історіографії, все ще задивляєть 
ся на історію „сѣверо-восточной, Великой Руси, какъ па главное и основ
ное теченіе русской жигни*, що для нього литовський і московський 
період се середній період між київським і петербурським періодом (ст. 
2/3). Хоч при тім тяжко було авторови заперечити факт, що власно 
історія Литовсько-руської держави була „въ извѣстномъ смыслѣ прянымъ 
продолженіемъ, дальнѣйшимъ развитіемъ исторіи Кіевской Руси“ та що 
„Въ жи8ни Литовской Руси можно подмѣтить гораздо больше традицій, 
архаическихъ чертъ кіевскаго періода, чѣмъ въ живнв Суздальской 
Руси“ (ст. 1).

Книга проф. Любавського позістапѳ мимо деяких своїх недостач 
цінним набутком, особливо для тих, що бажають загально познакомитесь 
з історією Литовсько-руської держави. Вартість книги (вона розпадаєть 
ся на 47 розділів) підносить ще те, що додано до неї яко „Приложенія* 
(ст. 297—376) привілеї, видані вел. князівству Литовському. Вони були 
норозкидувані по ріжних печатних виданях, а тут зібрані равои можуть 
мати в сього вгляду свою певну вартість. Богдан Барвіпський.
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Z d z i e j ó w  U k r a i n y ,  K s i ę g a  p a m i ą t k o w a  k u  c z c i  
W ł o d z i m i e r z a  A n t o n i e w i c z a ,  P a u l i n a  Ś w i ę c i c k i e g o  i T a 
d e u s z a  R y l s k i e g o . . .  p o d  r e d a k c y ą  W a c ł a w a  L i p i ń s k i e g o ,  
Київ, 1912, стор. X X IV +674.

Видане інтересне вже на перший погляд — книжка в польській мові, 
приналежна вмістом і поглядами до української історіоґрафії, — видане 
„боєве“ і шанїфестацийне шляхти в України, але й шляхти у к р а ї н 
с ь к о ї  в повнім ровуміпю... та на сім місци не хочемо підчеркувати 
вначіня книги 8 с ь о г о  погляду; ходить нам тут о наукове видане 
8 поля нашої історії, книжку дуже замітну і інтересну.

Ряд статей розпочинають виїмки з У І т. „Історії-України Руси“ 
проф. М. Грушевського п. 8. У к р а ї н с ь к а  ш л я х т а  на п е р е л о м і  
XVI і XVII в. в перекладі*. Дальше є статейка В. Л. Н а з в а  „ Р у с и “ 
і „ У к р а ї н и “ і ї х і с т о р и ч н е  з н а ч і н е  — о характері інформаций- 
нім. Знов іде передрук давної статї К. Шаинохи Я к  Р у с ь  п о л ь о н ї -  
з у в а л а  ся. По тих вступних замітках маємо В і д г о м о н и  м и н у в ш и н и  
— виїмки з хронік і актів з замітками В. Липинського. Автор ровбирае 
тут десять ріжних моментів 8 житя української шляхти подаючи в цїло- 
сти, то в виписках акти, де яснїйше виступає проґрама нашої шляхти або 
малюють ся її національні почуваня. Так є тут присяга волинських панів 
на люблипськім сонмі 1569 р. — кінець опозиції української шляхти; 
домагапє браславської шляхти 1597 про заховане українського письма 
в державних актах; рішепя київського і волинського воєводства підчас 
рокошу 1606; Ян Щасний Гербурт в обороні* Руси — против переслі
дувана православних; волинська шляхта до впленських міщан 1619 р .; 
петиція православної шляхти 1623 р . ; замітка про шляхту-унїятів; лист 
митр. Ісаї Копинського до бреміі* Вишневецького 1631 р .; українська 
шляхта 1632 р .: наша шляхта перед повстанем Хмельницького. — Слі
дуючий розділ Н е д о с п і в а н а  п і с н я  се тексти дум про Морозенка, 
Нечая і ип.

Середину книжки 8аймає більших розмірів монографія Вячеслава 
Липинського С т а н и с л а в  М и х а й л о  Е р и ч е в с ь к и й .  Титул сеї праці 
трохи за вувький, бо в дїйсности автор дає тут історію української 
шляхти підчас Хмельнищици. Се перша робота сього роду, але робота 
переломова, оперта на богатім матеріялї, з широкими перспективами — 
приносить честь авгорови своїми незвичайними результатами; ніякі студії 
над Хмельишциною не будуть могли перейти коло неї мовчки, а не 
оден погляд автора мусить приняты наша історіографія в основу своїх 
рослїдів...

Участь шляхти в Хмельниччині якось легковажила ся чи не догля
дала давнїйшими дослідниками, — тому й висліди студій Липинського
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ридають ся такі несподівані. Вже з давна жерела подавала число шляхти 
в козацькім війську на 6 —7 тисяч. В самім реєстрі вапорожського вій
ська 1649 маємо 1324 представників 663 шляхотських родин на 38.000 
всіх козаків — се дає коло 4°/0. Але далеко більш імпоэантно виглядає 
участь шляхти в козаччині*, коли переглянемо пазвиска визпачнїйших 
діячів Хмельниччини. Поминаючи не зовсім вияснене ноходженє самого 
Хмельницького, до шляхти належать Іван В и г о в с ь к и й  і його брати, 
полковники Данило і Іван Н е чай,  браславські сотники Стефан Байбуза, 
Авратинський, Солтан Красносельський, писар Житкевич, Михайло Зе- 
ленський, Адам Х м е л є ц ь к и й  британець славного Стефана, полковник 
Григорий Л е с н и ц ь к и й ,  рід Сулимів, полковник Григорій Г у л я н и ц ь -  
кий,  Іван Федорович Б о г у н ,  суддя Федір Завадзькпй, осаул Іван 
К о в а л е в с ь к и й ,  пізнїйший гетьман Павло Моржковськпй Т е т е р а ,  
Іван Демович Креховецький — учасник численних посольств і цілий ряд 
сотників, писарів і ин.

Чому шляхта ішла в ряди козаків? Причини сього автор бачить 
но части в національній свідомости української шляхти, яка до самої 
Хмельниччини вела боротьбу ва православну віру, таксамо як духовен
ство і козаччина, — але ще більше в соціальних відносинах. Україну 
вкривали тоді* маґпатські латифундії і вони гнобили і нищили не тільки 
селянство, міщан і козаків, але й біднїйшу шляхту. І найбільше 8 сеї 
підупавшої шляхти брали ся шляхотські учасники повстаня. Українська 
шляхта не могла добути собі прав власними силами, тому ішла в ряди 
козаччини, що мала такі самі бажана і змаганя і таксамо і добивала ся 
прав і привілеїв. Автор дає загальну характеристику сеї шляхти. З су
спільно-маєткового боку входить тут 1) середнє „лицарство“ на однім 
селі’ (а найбільше кількох) de iure повноправне з всею шляхтою, в дїй- 
пости загрожене і гноблене маґяатами, 2) півпривілейована дрібна шляхта, 
осаджена па воєннім праві, 3) т. зв. „неосіла“ шляхта, шляхотський 
пролетаріат. З національного погляду на півночи і заході* се свідома 
у к р а ї н с ь к а  шляхта (в Галичині’, Волині*, Берестейщині), що до пов
ітана пристає 8 національних мотивів; на полудни деколи й польська 
'(нпр. Хмєлєцкий), що лучить ся 8 козаками 8 економічно-соціяльнпх 
причин.

Яку ролю відіграла шляхта в Хмельниччині’? В яких відносинах 
стояла шляхта до козацької революції? Коли на вазив Хмельницького 
а по части і без його співдїланя розігнав ся по цілій Україні* огонь 
повстаня, гетьман скоро зорієнтував ся, що там, де нема козацької вер
стви, не можна орґапїзації оперти на самій несвідомій селянській масі: 
ієлянство, чернь нераз виступала против гетьмана і старшини. Орґанї- 
зацію повстаня можна було оперти тільки на верствах, що мали передтим
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свою організацію; таких верств було д в і: міщанство зорганізоване в брац- 
твах і уоружена шляхта, в якій ще не вигасли національні традиції. 
Таких орґавїзаторів повстаня з шляхотської верстви стрічаємо вже з са
мого початку повстаня, як Петра Головацького на волинськім ІІолїсю, 
Семена Височана (також шляхтич!) в Галичині і ин. З часом приходила 
їх чимраз більше і мусїли енанти свій вплив в козацькім війську вже 
через свою культуру, образовапе, дипльоматичну практику. Кілько вро
била для організації української держави ся шляхта — досить вказати 
на імена Виговського і Немирича з одного боку, Нечая і Богуна з дру
гого. Се був „матеріал державний першорядної якости* — без участи 
шляхти не знайшлаби українська справа такого відгомону в Европі, бож 
заграничною політикою і дипльоматією кермувала тоді* під оком гетьмана 
пайбільше шляхта, — а* внутрішня орґанїзація без шляхти не скріпилаб 
ся так, як се стало ся, бо і в бюрократії була шляхта добре виправлена 
і мала ширшу ідеольоґію. Шляхта була дуже корисним елементом в дер
жавній будові, поки можна було її удержати в рамах козацького устрою, 
поки в тім ладї сповняла нозитивні завданя. Пізнїйше коли українська 
держава почала хилити ся до занепаду, шляхта не вдержала її перед 
руїною, але ще причинила ся до упадку через свої змаганя до вдобутя 
класових привілеїв ва цїну абдикації 8 державної незалежносте

Сї загальні тези автор ілюструє незвичайно богатим і повним ма
теріалом, так що в його монографії знаходять коротку історію майже всі 
шляхотські родини часів Хжельнипшни. Ширші замітки дістали Адам 
Кисїль, рід Хмельницьких, Данило Нечай, Іван Виговський; па спеці
альну увагу заслугують біоґрафія проводиря галицького повстаня Семена 
В и с о ч а н а  — автор вкінци розслїдив його долю: по занепаді повстаня 
в Галичині* боронив під Богуном Винниці 1651 р., потім переніс ся на 
лівобережну Україну, а 1666 р. як „зрадник* був зісланий до Москви; 
не менше інтересна студія про Івана Б о г у н а ,  якого автор ідентифікує 
8 Іваном Федоровичем. Біоґрафія Станислава Михайла Кричевського, 
якій автор присвячує головну увагу, на жаль не дуже богата жерелами; 
аж остання кампанія полковника могла бути ширше змальована. Зате 
автор робить екскурси в загальну політику Хмельницкого і дає дуже 
інтересні характеристики поодиноких моментів. В апнексах зібрано важ- 
нїйші непублїковаяі жерела до сього часу — деякі першорядної ваги, 
як лист Л. Мясковского в 16 лютого 1648 р. про початки повстаня; 
тут подано також спис шляхти в реєстрі 1619 р.

Доповнення до сеї монографії і продовженєм історії шляхти служить 
етатя В. Ліпинського Д в і х в и л и н и  8 і с т о р і ї  п о р е в о л ю ц и й н о ї  
У к р а ї н и .  Змістом сих статей є відома окупація ІІинщини Хмельницьким 
1657 р. на широкім тлї тодїшної дипльоматії гетьмана і гадяцька умова.



Бпшоґрафія 191

Кінчить книжку Д у м а  Ма з е п и ,  статейка про п о р т р е т  M a 
ßen и, передрук статї М. Грушевського Со юв  ш в е д с ь к о - у к р а ї н 
с ь к и й  1708 р. (латинкою) і промова Зорки 8 Величка.

На сїм кінчимо, хоч книжці Вячеслава Липинського палежалоби ся 
далеко ширше обговорене, як даємо на сїм місці, — справді мало е ви
дань в нашій історіографії, що приносили б стільки нового і важного.

Ів. К р и п якеви ч .

Л ї т о п и с ь  С а м і й л а  В е л и ч к а  a „ W o y n  a d o m o w a “ Са-  
м і й л а  Т в а р д о в с к о г о ,  п о р і в н у ю ч а  с т у д і я ,  н а п и с а в  В і к т о р  
І І е т р и к е в и ч ,  Тернопіль, 1910, ст. 48.

Головним жерелом Величкового „Сказанія о войни козацкой зъ По
ляками чрезъ Зеповія Богдана Хмельницкого* був на той час дуже 
популярний віршований твір С. Твардовского „Woyna domowa*. В. ІІе- 
трикевич в своїй студиї старае ся вияснити докладно ввязь між обома 
творами. Порівнуе оба згадні твори картка 8а карткою, виписує пооди
нокі фрази і слова, або подає й цілі уступи і доходить до виводу, що 
вплив Твардовского на Величка подвійний: „W oyna domowa* була для 
нього з одної сторони головним жерелом історичним, а 8 другої лишила 
також вплив на способі його писаня, на боні* літературнім. Через се 
автор неначе б подїлив свою працю па дві части.

У другій частині своєї праці д. Петрикевич приходить до переко
нана, що хоч Величко, як сам каже, легковажив поетичну сторону Твар
довского, то все таки при пильнім читаню Woyn и domow-ої стиль поета 
мусів відбити ся на літописи. Докази на се у автора влучні і тому ми 
тою справою бливпіе не будемо займати ся. Та ся справа і менче для 
нас важна. За се більше застановимо ся над частю першою, де автор 
старає ся виказати, о скільки лїгописець користав 8 W oyn-и domow-ої, 
як жерела історичного.

Тут автор не вважає ва відповідне норівнувати місця подібні в обох 
творах і доказувати, що Твардовский був достовірним і поважним же- 
релом для Величка, приймаючи се ва річ ввіспу. За се порівнуе ті місця, 
де бачить розбіжність думок обох авторів і приходить до висновку, що 
Величко не користав на слїпо 8 Твардовского, але брав лише се, що 
підходило під його сьвітогляд. І  ті місця, де поет представляє козаків 
у некористніи сьвітлї Величко або промовчує, або справляє на основі 
козацьких літописців. На потверджене своїх гадок автор подає дуже богато 
примірів, які висьвітлюють ту справу зі всіх сторін.

Взагалі з тими висновками ми вповні можемо вгодити ся. Одначе 
деякі а поданих прикладів хибні або натягнені; подамо кілька 8 тих 
хибних доказів.
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Д. Петрикевнч, щоб доказати, що Величко бере основу в Твардов
ского, одначе висьвітлює факти в користь козаків, каже: „В зносинах 
короля 8 ханом після Твардовского Хмельницький не відгравав жадної 
ролї, після Величка хан дїлає все ва намовою гетьмана“...

Очевидно, що про ту розбіжність думок обох авторів д. ІІетрике- 
вич говорить з нагоди війни під Жванцем 1653 р. Якраз тут Хмель
ницький в зносинах короля з ханом не відогравав жадної ролї, не лише 
у Твардовского, як думає д. ІІетрикевич, але і у Величка. Він на 158 
ст. каже виразно: „Кгци або вѣмъ Жванецкій о покою договори чини
лися, тогда а ни самого Хмельницкого, ани посланихъ его не было при 
тихъ договорахъ, чому Поляки были ради“... До того Величко досить 
широко і докладно розписує ся про жванецький трактат, одначе не згадує 
анї участи Хмельницького, анї намови хана з його сторони. Сю байдуж
ність гетьмана до угоди поясняє Величко тим, що гетьман вже мав плян 
піддати ся Москві.

В иншім місця д. Петрикевич завважає, що Величко любить два 
рази оповідати про ту саму подїю і то раз на підставі козацьких літо
писців, а другий раз на основі Твардовского.

Так — се до певної міри і правда. Одначе автор і тут побіч при
кладів, які доказують його заключенє, подає докази невірні. Годї прецінь 
згодити ся 8 думкою д. Петрикевича, що Величко на основі Woyn-n 
domow-ої вже ва другим разом оповідав про смерть Хмельницького. 
Він зовсім не думає оповідати се другий раз, лише принагідно завважає, 
що король попри радісну вістку, що Бранденбурцї зі Шведами заклю
чили мир, дістав і другу з України, що вмер Хмельницький. А щоб 
показати, як вїдливо про смерть гетьмана висловляє ся Твардовский, 
відсилає читача до него: „зри въ книзѣ єго на листѣ 238“...

Сї докази дещо натягнені; але автор пішов іще дальше. Аби під
держати гадку, що Величко часто попадає в суперечність, подає він 
докази невірні, не оперті на ніякій реальній підставі, хиба на невірнім 
змісті тексту літописи. Подам дословно його слова:

„(Величко) за Твардовским оповідає, що новий гетьман був ворогом 
Поляків і рішив ся на війну 8 ними (303), але дещо дальше пятнує 
Виговського зрадником (304) ва се, що „вмѣнилъ ся и откинулъ ся до 
Поляковъ“, хоч по тім вакидї внов оповідає про його вороже становище 
супроти Польщі (338—40).

Ті слова д. Петрикевича справді* доказували б суперечність у Ве
личка. Одначе, коли порівняємо його слова з текстом літописи, то поба
чимо, що автор або еле зрозумів Величка, або хибно подав зміст літо
писи. Він вибирає се місце літописи, де Величко каже, що Виговський 
рішив ся па війну з Поляками, а не згадує про се, що він удавав во-
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рога Поляків. Тут д. Петрикевпч повинен був вацитувати слова Во
дичка : „и (Виговский) чинилъ тое позвѣрховнѳ, угоджаючи войску козац- 
коиу... а въ сердцу иное держачи"... Тоді Виговський представлений 
Величкои не видасть ся ворогом Поляків, як думав д. Петрикевпч. 
Також не зваю відви д. ІІетрикевич може твердити, що Величко на ст. 
338—40 оповідав про вороже становище Виговського до Польщі. Якраз 
прецінь на тих сторінках Величко по гадяцькій угоді описує війну Вп- 
говського і Поляків в Москалями, то й про вороже становище до Польщі 
не може говорити.

Автор ліпше вробив би, як би вамість сього заняв ся рішенвм пи
тана, чи Величко совісно користав з запропащених жерел, тим більше, 
що се обіцяв вробити. Розумів ся, що через порівняне, хоча б і детальне 
обох згаданих творів д. Петрикевичеви не удало би ся відкрити тої 
„тайни". Що-йно з порівнаня літописи в иншими до тепер незатраче- 
ними жерелами, можна би вносити, що як Величко в них користав, тав 
мусів вористати і в запропащених жерел. С. Черевно.

П роф. Д. И. Б а г а д ѣ й  — О ч е р к и  и в ъ  р у с с к о й  и с т о р і и .  
Т о м ъ  2-й. М о н о г р а ф і и  и с т а т ь и  по и с т о р і и  С л о б о д с к о й  
У к р а й н ы .  Харків, 1913, ст. (2 )+374.

Свого часу ми мали нагоду відмітити 1-й том історичних розвідок 
проф. Баталія в історії Слобідської України (див. в т. 107). Тепер появив 
ся 2-й том його розвідок, присвячених сій історії, котрий становить, ска
зав би, продовженвв першого. В він зібрані розвідки й статі по історії 
заселення враю і взагалі його соціяльно-еконоиічного побуту, а також 
критично-бібліографічні огляди праць ннших авторів на сі теми.

Розвідки сї так само, яв і розвідки 1-го тому, передруковані з ріж- 
них спеціальних і маловідомих провінціяяьних видань, часом уже бібліо- 
ґрафічних раритетів. А що вони торкають ся багатьох цікавих сторін 
8 минулого житя Слобожанщини й подають ряд совісно зібраних фактів, 
то не можна не подякувати шан. авторови, що вважив ся видобути їх 
із забутя та вробити приступними не лиш для широкої публики, що ці
кавить ся історією рідного враю, а й для дослідників. Тільки не треба 
було передруковати в с ь о г о ,  що написав на вгадані теми шан. автор, 
а вибрати що найважнїйше.

Характер сих студій й опрацьоване їх ті самі, що й у першім томі. 
Ріжниця хиба в розмірах, бо в 2-м томі переважають невеличкі статі й 
замітки. Автор вібрав навіть дрібні рецензії, котрі на наш погляд могли 
бути цілком опущені бев ущербку для книги й читачів.

В більших статей треба відмітити передовсім статї, присвячені 
кольопїзації Слобідщини: „Заселеніе Слободской украйны и общій 
ходъ ея культурнаго развитія до открытія въ Харьковѣ университета“
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(ст. 1—21), „Къ исторіи заселенія и хозяйственнаго быта Воронежскаго 
и Курскаго края“ (ст. 180—230), „Нѣсколько словъ о характерѣ коло
низаціи южной степной окраины Московскаго государства“ (231—254), 
Кольонїзації ж торкає гь ся й коротенька відповідь автора ва рецензію 
Чечулина його книги „Очерки ивъ исторіи колонизаціи и быта степной 
окраины Московскаго государства“ (ст. 255— 256), котру можна було 
не передруковувати. Сюди ж відносять ся й статейки по історії Хар
кова: „Основаніе г. Харькова“ (22—36), „Харьковъ въ XVII столѣ
тіи“ (37—42), ваиітка „Изъ прошлаго Святогорскаго монастыря“ (43— 
49). Далі треба заввачитн статї по історії харківської торговлї — на
рис „Краткій историческій очеркъ торговли (преимущественно ярмароч
ной) въ Слободской украйнѣ въ XVII и ХѴШ вв.“ (50—74) і замітку 
„Ярмарки г. Харькова въ XVIII в.“ (75—79). Инші внов сторони міс
цевої історії вачінляють статі про „Выборы въ Екатерининскую Ко
миссію для составленія проекта новаго уложенія въ Слободской Украй
нѣ, наказы мѣстнаго дворянства и дѣятельность Слободско-украинскихъ 
депутатовъ въ комиссіи“ (104— 162) та „Стихійныя бѣдствія и борьба 
съ ними въ Слободской украйнѣ“ : про пошести, голодні роки, земле
труси, пожежі та новіни (ст. 80—103).

Далї йдуть коротенькі статейки про місцевих діячів — Каразина, 
Перехрестова, Донця-Захаржевського (163—179) і ряд некрольоґів, зде
більшого професорів Харківського університету (330—366). Некрольоґи 
сі, державі в піднесенім, панегіричнім тоні, здебільшого повні загаль
ників і могли би спокійно спочивати на шпальтах тих часописей, де 
були надруковані. Але проф. Багадїй видко иншоі думки про їх прик
мети, бо передрукував без зміни навіть дві замітки про проф. А. Лебе
дева, в котрих бодай другу треба було цілком поминути.

Нарешті' маємо велику вбірку рецензій на виданя S праці з об
сягу місцевої історії, чомусь не введені до купи, а подані окремими 
давками (ст. 257—329 і 367—375). Се переважно передруки 8 „Київ
ської Старини“ й „Сборника Харк. нст.-фил. общества“, отже в видань 
цілком доступних для дослідників, бо для широкої публики однаково 
вони нї до чого. Меньше доступний міг бути огляд уміщений в „Харь
ковскій календарі“, але й його ледви чи треба було передруковувати 
хоч би вже 8 самої тої причини, що подає переважно перегляд відпо
відного матеріялу в „Київської Старини*. Та нова сим балястои згадані 
вище ширші річи мають свій інтерес, хоч правду кажучи не раз пода
ють те, що внаєю з новійшиї праць автора, де він коротше, 8вязнїйше 
й систематичніше обробив той самий матеріял, який маємо в сих пер
вісних його студіях (пор. відповідні розділи обговорених в своїм часі 
у нас його „Історії Харкова“ і „Історії Харківського університету“).

Б. Дорошенко.
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J a n o w s k i  L u d w i k — O t a k  z w a n e j  „ H i s t o r y i  R u s ó w *  
(„Pam iątkow a księga ku uczczeniu 45-letniej pracy literackiej prof. 
dr. Józefa T retiaka“, Краків, 1913, ст. 257—300).

Проф. Яновский внову виступав 8 працею 8 української історії. 
Спи разои він вибрав собі дуже цікаву теиу 8 нашого недавнього ии- 
нулого, теиу, котра торкавть ся ріжних сторін нашого громадського 
житя кінця ХѴШ і початку XIX віка і входить в обсяг не лиш укр. 
історіоґрафії, а і — передовсім — історії суспільно-політичних вмагань 
тодішньої нашої інтелїґенціі.

Завдаянв нарису більш інформаційного характеру, — річ цілком 
вровуміла у польського автора хоча б уже 8 огляду на публику незнайому 
в предметом.

Проф. Яновскнй спершу подав характеристику знаменитої історії, 
знайомить в її вмістом, оповідав, як ставили ся до неї сучасники, — істо
рики і не історики, — а вкінці спинявть ся на критиках Псевдо-Бо
ннського. Се приводить його до питання, хто написав „Історію Русів* 
і він переглядав літературу сього питання та спинявть ся на Полі
тиках.

Треба сказати, що проф. Яновский совісно виповнив своє завданнв, 
коротко, але докладно перейшовши цілу літературу. Такий перегляд 
зовсім до річи, а для нас він цікавий о стільки, о скільки автор спи
нив ся на критиці Історії 8 польського боку — правда лише посеред
ній. Він нагадує погляди Ст. Юндвіла, вилеяського ботаніка, на історію 
Маркевича, основану на „Русах*, думку Даниловича 8 приводу урив
ків 8 „Русів“, опублікованих Сревневським, і критику їрабовского Го- 
голевого „Тараса Бульби* (в „Современнику*).

Крім сього проф. Яновскнй робить й деякі власні уваги. На його 
думку, трудно приписувати авторство Історії Політикам. Можливо, го
ворить він, що Г. Політика дійсно дістав від Кониського якусь літо- 
пись, котра обіймала тілько XVI і XVII ст., а Політика лише її від
шліфував, додав кінець — про новійші часи й перепустив цілу Історію 
крівь призму своїх шляхецько-республиканських ідей. Про те, що істо
рію писав не один чоловік, свідчить, каже преф. Яновский, та обставина, 
що коли в оповіданню про XVI і XVII в. бачимо сильне привяванв до 
православної віри, то в пізніших описах помітна вільнодумність, котра 
відгонить ХѴПІ віком.

Проф. Яновский висловлюв здогад, чи не ввійшла в склад „Історії 
Русів* перѳрібка „русской достовѣрной лѣтописи“, з котрої користали 
Величко і Лукомський і котра десь вагинула. Слушно вавважає також 
проф. Яновський, що для висвітлення участи Політик в укладанню „Істо
рії Русів* треба вистудіювати складові части сеї паиятки, ії стиль, ві-
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ставити її в автентичним писаннями Політик, то що.
Про се говорили вже S ивьші дослідники (напр. Майков). Сї ви

мітки, розуміеть ся, можна розширити ще більше.
Такий вміст реферату проф. Яновского.
І  хоч для укр. читача не дав він властиво нічого нового, то всеж 

заслугуе на нашу увагу, як совісна й докладна переповідка дотичної л і
тератури. Шкода лише, що автор писав свій реферат не sine ira et stu
dio. Виклад його трохи нервовий, сказати б, полемічний. Але поки він 
викавуе »błędy, zmyślenia, kłamstwa, przekręcania, przeinaczenia, 
oszustwa, arogancyą i ignorancyą, fantasmagorye“ і взагалі »duby 
smalone" самого »paszkwilu*, то ще можна йому се вибачити, хоч за 
надто гнівати ся ва »очернене Поляків" на чоловіка в перед сто років 
може трохи й дивно — бодай у науковім творі, але цілком уже б не го
дило ся для такого твору вдавати ся в непотрібну публіцистику, доречи 
й зовсім неслушну. Вкінці свого нарису ровводить ся богато проф. Янов- 
сквй над тим, чи принесла »Історія Русів" українському народови ко
ристь, і нарікав бев кінця на її »opaczne poglądy", на її »jadowite 
opary", які вона нрищіплювала, якими надихала нашу літературу, на ті 
»prawdziwe spustoszenia", які вона в ній починила.

Чи не ва богато?
Що »Історія Русів“ мала вплив і на укр. поезію, се правда, але 

щоб через неї ваша література переняла ся нолякожерством — се дивно 
чути від чоловіка, що претендує ва внанне укр. письменства. Боли й бу
дила вона ненависть, то не до Поляків як таких, а до у т и с к у ,  н е 
в о л і ,  г н о б л е н н я .  Певне, що лєґенд не мало в Іеторії, але не треба 
думати, що то вона їх утворила. Та суть не в легендах: люті тортури, 
палї, четвертованне були і в дїйсности і то дуже не далекій, нехай проф. 
Яновский згадає хоча б Кодню і покараннє Ґонти! Сї свіжі в часах на
писання , Історії Русів" ввірства польського панства над „живим рема
нентом", що смів допоминати ся кращої долї, могли надавати авреолю 
правди тим лєґендам, яві чув і які вніс до своєї історії незнаний ав
тор прецікавого п о л і т и ч н о г о  твору — коли хочете, памфлету, а не 
пашквілю, п. Яновский!

І яко такий політичний твір, „Історія Русів", — най дарує мені се 
проф. Яновский, — мала безперечну користь для українського суспіль
ства, будячи політичну і національну думку, примушуючи глибоко за
становляти ся над діями й долею рідного поневіряного народу.

Що „Історія Русів" будила не лиш національну свідомість, а й 
„ліберальні думки", про се вгадав свого часу ще Драгонанів1), до- х

х) Пор. ст. 20 в його „Листах на Наддніпрянську Україну".
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кладну ж аналізу її з сього бону дав недавно Ол. Грушевськвй в ро
боті, яку нусїв читати й проф. Яновсквй („Къ характеристикѣ взглядовъ 
„Исторіи Руссовъ*). Не бажаючи полеиізувати 8 поглядами проф. Янов- 
свого, відсилаємо його до сеї роботи, особливо до тої її частини, де 
говорить ся про гунанніеть Історії (пор. ст. 2 0 -  21 відбитки). Що „Істо
рія Русів“ дїлала добротворно, свідчать ще й повни Рилввва 8 увр. 
козаччини — яскравий доказ, що проф. Яновский за далеко зайшов у своїй 
публіцистичні» вапалї.

Певна річ, що у Метлинського і у декого нньшого із dii mino- 
res увр. літератури внайдеяо полякожерні нотиви, але не вина в сім 
Історії. Аджеж не лиш Поляків вона судила (тай не всіх же й Поля
ків), а й проти Росіян повставала, і зовсім не так мало і не тав блідо, 
як се представляв проф. Яновский, хоч, розунівть ся, обережність вислову 
була тут цілко» зрозуміла в тих обставинах, в яких історія була писана.

Слово», паиятва, якою вволив зайняти ся проф. Яновский, васлугу- 
вала в усякі» разі' далеко сповійнїйшого й обвктивнїйшого відношення 
до неї дослідника і вадля самої ваги її і задля часу, який минув від 
її появи. Вол. Дорошенко.

И. Ф. П а в л о в с к і й ,  К р а т к і й  б і о г р а ф и ч е с к і й  с л о в а р ь  
у ч е н ы х ъ  и п и с а т е л е й  П о л т а в с к о й  г у б е р н і и  с ъ  п о л о в и н ы  
ХѴШ в ѣ к а  (Изданіе Полтавской ученой Архивной Комиссіи), Полтава, 
1912, ст. 2 +  Ѵ І+238, ц. 1 руб.

Не ножна не подякувати нѳвтоиноиу дослїдникови полтавської бу
вальщини д. Ів. Павловському ва гарну гадку видати словар учених 
і діячів Полтавщини. Не вважаючи на всї хиби й недостачі його праці, 
вона всеж дав на» змогу підрахувати, кільки культурних сил дала Пол
тавщина ва останні 1 х/2 столїтя. І  цікаві дуики виринають при перегляді 
отсього нового видання Полтавської Ученої Архівної Комісії. З одного 
боку сумні, бо бачиш на цифрах, скільки иовкової сили забрав у нашого 
народу „центр“, а ввідси виводиш, як велико вріс би наш нарід куль
турно ітд., колиб сї сили пішли виключно на його потребу1). З другогож 
боку й відрадні, бо „не такий вже страшний чорт, як його малюють": 
не вважаючи па незвичайно несприятливі умови, не переводять ся прав
диві сини своєї вітчини — словар д. Павловського дав на се численні 
й красномовні докази: Полтавщина протягом згаданого, досить короткого х

х) 3 видатних сил, які дала Полтавщина росийському письменству, 
досить вгадати: худ. Боровиковського і Левицького, поета Миколу Гнї- 
дича, Гоголя, Ол. Котляревського, Ан. Луначарського, В. Наріжного, 
математика Остроградського, А. Потебню, ученого юриста Редькина, 
письменників ХѴШ в. Богдановича і Хераскова.

Заяжскк Наук. Тож. їж. Ш евченка, т. CXY. 14
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періоду дала Україні багато діячів на ріжних полях нашої культ) ри — 
і провідників, що вічно житамуть у вдячній паняти потомства, і непоміт- 
них рядових робітників. Який яркий дока8 саиостійности S санобутности 
вашого національного руху, яка яскрава відмова всім, що без сорона 
нлепіуть несотворені річи про ріжні „інтриґи“, яві неиов бн то лежать 
в основі сього руху 1 Ціла плеяда національно-свідомих мужів — в ріжних 
станів: і родовитих дворян, і 8 „духовного вванна“ (поповичі та сини 
дяконів і дяків) і купецького стану, і козацького роду, і 8 під селян
ської стріхи... А щеж до них мусимо додати цілі валки людей, що так 
чи инакше потрудили ся для України, або не бувши свідомими Україн
цями в повнім вначінню сього слова, або бувши в вначній мірі „мало
россами“, „тоже-малороссами“ та „общероссами“, — що більше, нераз 
навіть ворогами нашого національного руху. Се може 3 дивне, але се не 
парадокс! Перекарткуйте словар і ви в сім переконавте ся. „Жени на
туру в двері, вона влетить у вікно* — само житте невпинно, стихійно 
посував вперед вів українського національного розвитку, сміючи ся 8 тих, 
що даремне вибивають ся 8 сил, щоб задержати сей рух. „Не вмирав 
наша сила, не вмирав воля, і неситий не виоре на двї моря поля“, — 
так і хочеть ся гукнути разом г Кобзарем, переглядаючи сю таку цїнву 
для нас книжку, що її видала о ф і ц і а л ь н а ,  урядова інституція. Колиб 
оце наші вороги та мали ровум, честь і сумлінне, коДйб їх мбжяа було 
взагалі' переконати якими-небудь культурними „докавамв“, то перегля
нувши словар д. Павловського мусїлиб вони ванехати свою руїнну, але 
бевцїльну роботу. Нехай подивлять ся вони (та й ми 8 ними), кого дала 
Україні Полтавщина.

Ось видатнїйші імена: Олександер Афапасвв-Чужбинський, Цесарь 
Білиловський (Білило), Осип Бодяноький, Левко Боровиковський, Леонид 
Глїбів, Василь і Микола Гоголї, Евген Гребінка, Микола Гулак (кирн- 
лометодіевець), Михайло Драгоианів, Констянтин Думитрашко (автор Жа- 
бомИшодраківки), Павло Житецький, Ганна Затиркевич (Карпинська- 
Кравцова), відома укр. артистка, Микола Закревський (етноґраф), 
Грицько Коваленко, Мусїй Конененко (Школиченко), Олександер Корсув, 
Ольга Косач (Олена Пчілка), Іван Котляревський, Василь Кулик, Орест 
Левицький, Володимир Леонтович (Левенко), Володимир Лесевич (філософ 
і етноґраф), Микола Лисенко, Платой Лукашевич (етноґраф), Михайло 
Макаровський, Михайло Максимович, Дмитро Маркович, Катерина Мель
ник (Антоновичева), Амвросій Метлинський, Василь Милорадович (етно
ґраф), Олександер Навроцький (поет, кирилометодіввець), Володимир 
Науменко, Панас Мирний, архієпископ Партеній (Папфил Левицький), 
Григорій і Василь Політики, Олександер Потебня, Іван Рудченко (Бі- 
лик), Володимир Самійленко, Михайло Симонів (Номис), Григорій Ско
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ворода, Опанас Сластьон, Михайло Стариць кий, Людмила Старицька, Іван 
Стешенко, Олекса Стороженко, що свої дитячі роки провів сане на Пол
тавщині, архимандрит Філадельф (Константна Пувина), княвь Микола 
Цертелїв (один І8 перших укр. етнографів), Павло Чубянський, Любов 
Яновська.

З меньш відомих або зовсім маленьких укр. письменників вичислені 
у  Павловського: Кость АрабажиН, Павло Білѳцький- Носенко, Віктор 
Василенко, КсенофоНт Гамалїя (автор кількох популярних укр. брошур), 
Василь Гнилосирів (Гавриш, співроб. „Основи“), Дмитро Демченко (ав
тор брошури: „Додай нивці, ю  й ьиька тобі дасть“), Тимофій Думи* 
трашко-Райч, Осип Захарченко (автор укр. комедій то що), Петро Ко- 
ванько (написав „Байки, пісні і дещо“), Михайло Кочура (Одинокий), 
Григорій Маркевич (відомий видавець укр. книжок у Полтаві), проф. 
Олексій Маркевич (співробітничав і в наших „Записках*), Семен Ме- 
тлинський (Родина), Лев Падалка, Петро Раввський, О. Савич (Тара- 
Бейко), Михайло Соснобський, Петро Холодний (він також добрий маляр). 
Дехто з них визначив ся більше писаннями На рос. мові.

Разом, як бачимо, дуже поважна кількість. Не всі Вони в однаковій 
мірі працювали на полі української словесности, дехто, повторяю, навіть 
дуже мало тут визначив ся, але богато в них за те працювало для 
рідного краю, пишучи по росийськи, а то й иньшими мовами, як от Дра- 
гоаанів, або беручи діяльну участь в місцевім громадськім життю, то що.

До них треба долучити ще такйх діячів, як Білям Беренштая, Во
лодимир Бец (склав равом з В. Антоновичем книгу „Историческіе дѣя
тели юго-западной Руси“), Василь Горленко, Іродіоп Житецьквн, Траф 
Василь Капнїст, нроф. Олександер Котляревський („Скубѳнт Чуприна“), 
Василь Ломвковський, Микола Савич (кирилометодіевець), Констянтин 
і Микола Сѳнентовські, Степан Стеблин-Каминськнй, проф. Микола Сто
роженко, та богатьох виьшйх, імена котрих записані чи то в історії 
нашого громадського, чи наухового руху1).

В словарі д. Павловського містить ся равон 433 біографій. Боли 
в сею цифрою порівиавНо цифру вибраних вами 8 словаря безперечних 
українських діячів (8 0 +  ще коло 60 тут не вичислених), то побачимо, 
який значний процент до загальної скількости становлять вони.

А щеж не згадані тут люди, що були свідомими Українцями або

*) Ще що найменьше коло 60 імен, здебільшого людей, яві роз
робляли історію або етноґрафію краю. Розумівть ся не всі вони були 
свідомі, дехто був навіть не Українець 8 роду, як от автор сього сло
варя, але своєю працею над українськими питаннями навіть несвідомі 
або й чужі люди мимоволі причиняли ся до посування наперед нашої 
справи.
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щвро спочували українському рухови, працюючи в инших областях знаня, 
або сумежниі з українознавством, от як напр. покійний Осип Мандель- 
штам (хоч і його працю про стиль Гоголя можна віднести до україно
знавства), або й цїлком поза ним (медицина, математика, фізика, фільосо- 
фія то що), як от проф. Зайкевич, проф. Шимков, д-р Богаевський, Ма
каров, проф. Юркевич etc.

Перед сими шерегами вірних синів рідного народу, оборонців його 
права на самобутню культуру, на самостійний національний розвиток, 
смішно малими видають ся сили ворогів його, виродних синів-перевертнів.

І справді, кілько їх в, трубадурів народної зради? цриснопамятний 
„Запорожець“ Анатоль Савенко, історик „українофільської інтриги“ 
Андрій Стороженко, славетній автор указу 1876 р. Михайло Юзе- 
фович і достойний батька син його Борис та вросийщений Німець Пе
тро Струве — ось ті, що ловили пера в боротьбі з благородними зу
силлями цілого довгого ряду вірних свому вародови Полтавців! Як ба
чимо — мізерні сили сих трубадурів! Ні, таки само життв яв найкращо 
доводить, що церкви українського національного розвитку не подолати 
„вратам адовим“... Спускайтесь, куме, на дно — так говорять до них 
сторінки розбираного нами видання Полтавської ученої архівної комісії. 
Тож подякуймо д. Павловському за його цікаву і цінну працю, яка дав 
най змогу зробити сї відрадні висновки, що так природно з неї випли
вають.

І  сї висновки тим більшої набирають ваги, що спеціально україн
ський відділ нашого словаря мав дуже й дуже численні прогалини. Про
пуски в такого рода праці річ цїлком натуральна і сам факт їх не можна 
поставити в вину укладача, але тільки тоді, коли він в свого боку зробив 
усе, що було в його силі й волї, щоб коли вже не обминути їх, то ввести 
бодай до minimum’y. Почнемо в пропусків „загальної“ сказати-б натури*

Отже основний пропуск у кни8Ї се майже цілковите неувглядненне 
робітників місцевої преси, не лиш української, а й росийської. З виїмком 
н. Дмитра Іваненка, редактора і видавця чорносотенного „Полтавського 
Вѣстника* й кількох співробітників місцевих „Епархіяльних Вѣдомостей“ 
всі иньші майже поголовно поминені, хоч видатнїйших діячів полтавської 
преси, як Губернської, тав і повітової, а також кореспондентів повакра- 
евих часописий з Полтавщини д. Павловський мусів прецінь знати. Крім 
газетярів поминув він в переважній части й співробітників земських 
і мійських видань — статистиків, агрономів, лікарів, то що. Так, не 
стрічаю я братів Р о т м и с т р о в и х ,  хоч старший в них Григорій Григ* 
міг бути внаний д. Павловському, яко вавідатель статистичного бюра 
полт. Губ. управи; нема Василя Ко шо в о г о ,  Губ. аГронома Юрія Юр. 
С о к о л о в с ь к о г о ,  Аркадія К у ч е р я в е н к а ,  Бориса М а р т о с а  (два
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останні тепер па Кубані’, співробітничають в катеринодарській коопера
тивній часописи „Союзъ*) і богатьох иньших.

З видатних росийських письменників, які вийшли 8 Полтавщини, 
не стрічаємо в словарі проф. С. В е н ґ е р о в а ,  Г. І о л л о с а  і соц. дем* 
Л. М а р т о в а  (Цедербаума). Не згаданий навіть В. К о р о л е н к о .  
Правда він не походить з Полтавщини, але живучи останніми часами 
в Полтаві й беручи в місцевім життю визначну участь (згадаймо його 
„лист до Филонова“), заслугував на поміщеннв в словарі полтавських 
діячів слова. Не бачимо ми також в сім словарі таких голосних імен, як
о. Георгій Г а п о н  і їеорґій Н о с а р ь - Х р у с т а л ь о в ,  котрі прецінь 
також щось писали й друкували. Пропущені також прилучане Антін, Ва- 
оиль (в монахах — Віктор), Володимир і Микола А н т о н с ь к і - П р о -  
к о п о в и ч і ,  Ю в е н а л і й  (урожд. Карюков), єпископ орловський і сїв- 
ський (род. в Крюкові 1816 р., помер 1882, друкував проповіди), А. В. 
Т е р е щ е н к о ,  відомий етпоґраф (род. 1806 р. помер у Зінькові 1865 р.), 
Гр. Г а л а г а н .

Можна назвати ще кілька неньш визначних і дрібнїйших імен, про
пуск котрих до певної міри може бути оправданий. Наводжу їх тут на 
всякий випадок, щоб автор міг скористати з моїх вказівок при майбутнім 
другім виданню своєї цінної праці, котрого від цілого серця бажаю їй 
яв найшвидче діждати ся.

Отже не стрінув я : Антона Андріановича Б а в и л е в с ь к о г о ,  веп
ського лікаря з Пирятина, що написав брошуру про нове поясненне грома 
й блискавиці, М. К р и в о шл и к а ,  редактора „Вѣдомостей Сяб-каго 
градоначальства* н автора „Историческихъ Анекдотів изъ жизни рус
скихъ замѣчательныхъ людей* (учив ся в лубенській ґімназії ще за Си
монова), С. К у л ж и н с ь к о г о ,  бувш. завід ателя луб. мувея Е. Скаржин- 
ського (його „Описаніе писанокъ“ мувея), братів М а с л о в и х ,  Сергія 
й Василя, що покінчили прилуцьку гімназію (Сергій має и укр. праці, 
в київ, і льв. „Записках“ ), Миколу М о г и л я н с ь к о г о  (учив ся в лу
бенській і прилуцькій гімн, служив на півдні й писав дещо по виногра
дарству), Б . Р е в у ц ь к о г о  (псевдонім), автора дрібних рос. нарисів 
(родом в Прилуччини, скінчив прилуцьку гімназію), Івана Миколаевича 
Р о с с о п т о в с ь к о г о  (був учителем фізики й математики в лубенській 
і прилуцькій гімназіях, написав гарний підручник тригонометрії), Івана 
Петровича С е н а т о р с ь к о г о  (був учителем в прилуцькій гімназії, 
написав брошуру про Гоголя), В. С и м о н о в с ь к о г о  (був учителем 
в школі Скаржинської в Лубнах, склав разом 8 Б. Оологубом „Ука
затель лучшихъ учебниковъ* etc., Спб. 1909), Ростислава Андріевича 
С т е б л и н - К а м ѳ н с ь к о г о ,  автора біоґрафії Гр. А. Попка (див. „Бы- 
лое* 1907, V), Андрія Т е с л ю,  Олекс. ПІ л і х т е р а ,  Георгія Івановича
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Ч у д а к о в а  (скінчив прилуцьку гімназію і був якийсь час там учителем, 
написав книгу про Гоголя), Осипа К у 8 ь м ѳ н к а  (з селян черииг. Губ., 
був 25 років учителем в лубенській гімн., друкував історичні оповіданя 
і статі в „Вѣдомостях Спб. Градонач.“), Апан'ія Семеновича Ш е р е м е -  
т и н с ь к о г о  (родом в Кпївшиии, інспектор полтав. семинарії, помер 
1807 р.), Вол. Я р о ш е н к а  (статя в „Изв. Отд. р. яз. и сл.в Спб. акад.).

Таких пропусків можнаб приточити розумієть ся ще більше. Вза
галі д. Павловський досить неуважно поставив ся до працьовпиків се
редині шкіл на Полтавщині', а тим часом не було так тяжко вібрати хоч 
коротенькі дані про їх літературну дїяльпість. Не забув він чомусь тільки 
на професорів Полт. Духовної семінарії, здебільшого чистих великорусів,

Тимчасом, коли „загальна“ , частина словаря всеж недалека 
від повноти, то чисто українська натомість аж кишить від пропусків, 
тим дивпїйших, що велику частину їх автор просто не смів допустити. 
Бо як міг не знати д. Павловський нанр. покійного Миколу Д м и т р і е в а ,  
видавця і редактора „Рідного Краю“, досить відомого полтавського адво-г 
ката, або Василя Р у с и н о в а ,  відомого земського діяча (написав дещо 
й по увраїнськв), Михайла Г а н ь к а ,  місцевого поміщика (не згадав 
укладчик і брата його Павла, що також дещо писав, лише, по роспйськи), 
Володимира Ше м е т а ,  поста до 1-ої Думи й видавця першої української 
газети на Полтавщині „Хлібороб", ромепця Г. В а ш к е в и ч а  (писав 
в „Київській Старині“), полтавського аґронома Василя Д е м я н к а ,  посла 
до 1-ої Думи Павла Ч и ж ѳ в с ь к о г о ,  констянтпноградця Порфира М а р 
т и н о в и ч а ,  відомого художника і етноґрафа, Дмитра Г І и л ь ч и к о в а .  
А знов в діячів ХѴШ в. годі було пропустити Іоасафа Г о р л е н к а ,  
Тимофія Щ е р б а ц ь к о г о ,  мйтр. київського, що був у 1737 р. настоя
телей Мгарського моваст. Та ва сім не кінець, бо в словарі не знахо
димо ще богатьох українських письменників. Пропущені крій вгаданих 
вище ще отсї:

Модест Д и м с ь к и й  (хоролець, писав у „Основі“), Петро З а л о з -  
н ий  (автор укр. граматики, писав поезії під псевд. 3. Петрусь), Іван 
З а т и р к е в и ч  (автор байки „Калюжа“, поміщеній в „Основі“, й инш. укр. 
і рос. поевій, див. статю проф. Грушевського в СІХ-ім тоні „Записок“), 
Опавас М а р к е в и ч  (нирятинець, відомий етноґраф), Микола М и х но 
ський,  видавець „Сноиа“, Надія К и б а л ь ч и ч  і її мати Н а т а л к а -  
П о л т а в к а  (лубенки), Сиион П е т л ю р а ,  укр. письменник і редактор 
„Украинской Жизни", Микола Порш,  маляр Ів. Се в е р н и ,  композитор 
II. С е н и ц я ,  Стецан С ї р о п о л к о  (бере діяльну участь в богатьох 
рос. часописах в справах педаґоґічниі і пародопросвітних, пише також 
по укр. в „Світлі“), Архип Т е с л е н к о ,  проф. київськ. полїтехп. Ст. 
Т и м о ш е н к о  (писав і по укр. в Збірнику пр.-техп. секції укр. наук.
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т-ea у Київі), Микола Ф и л я и с к и й  (архитект, відомий поет), Сергій 
Ш е л у х п н  (Павленко, Просвітянин), покійний Гридько Ш е р с т ю к ,  
автор укр. граматики. Сї імена повинніб знаходити ся в словарі.

Еолиб д. Павловський не легковажив укр. літераторів, а хотів би 
мати в своїм словарі можливо повне число їх, то мусїв би пошукати за 
ними в укр. часописях, та ще крім сього опублікувати в українській 
пресі заклик подавати йому потрібні матеріали до словаря письменників- 
полтавцїв. Тодїб шереги робітників українського слова в його словарі 
значно збільшили ся, бо тодїб не поминув він і тих, кого легше було 
йому пропустити, як от ннр. отсих: Михайло Г а в р и л к о  (скульптор, 
видав збірку своїх віршів), Ол. Г р а б и н а ,  Яків Ж а р к о  (байкар, учив 
ся в Полт. фершальській школі), Андрій Ж ук (в села Вовчка, Луб. пов., 
редактор львівського „Економіста“ й „Самопомочи“ і автор кількох 
брошур, а також статей в »Раді“, „Нашій Кооперації“, „Вѣстнику Ко
операціи“ то що), Д. К р а в ч и н с ь к и й  (Цікавий), Павло К р а т  (на
писав між иньшин кілька брошур), Олекса Н а в а р и в  (сніробітвик 
наших „Записок“), Сергій М а р т о с  (поезії в „Ріднім краю“ і „Селі“), 
Е. О з е р с ь к а - Н е л ь г о в с ь к а ,  Петро О п р а в х а т а ,  ІІрокін І і о н я -  
т е н к о ,  Т. Р о м а н ч е н к о ,  Ганна С у п р у н е н к о  (псевд.), Павло 
С п і ш и л о  (тепер лікар, поезії і переклад статі’ про О. Сторожепка 
в „ЛНВ.“ , видав також по рос. книжку з обсягу вемської медицини), 
В. Т и щ е н к о ,  Петро Т е н я н к о ,  Іван Ш о к о д ь к о  (поезії в „ЛНВ.“, 
„Селі*, „Раді“), Назар Ш и б и т ь к о  (автор квижки „Стихотворенія 
украинского козака Наварія Шибитько, Полтава 1872“, де подає в вір
шах і свою автобіоґрафію), Федот Ш е л у д ь к о  (поевії в „ЛНВ“), Ва
силь Ч о р н у ш е н к о  (псевд), Анатоль Чи г р и  в, О. Ци с ь ,  Віталь 
С а м і й л е н к о  (автор кількох укр. пес і поезій), Ол. Я р е щ е н к о  (опо
відана і поезії в „Ріднім Краю“) і богато-богато ще пньших, бо я не 
роблю спеіяльних розшукувань, а пригадую з памяти перші ліпші імена.

Ровуміеть ся вартість творів декого із що-йпо вичислених пись
менників неособлива, кілька в них просто писарчуки поганих вірш, мовляв 
батько Котляревський, як от Шибитько, або невдалих „малороссійскиіъ“ 
кумедій (напр. покійний Цись), алеж словарпвк і не повинен входити 
в оцінку творів, а мусить нотувати всіх, хто так чи инакше виступив 
в пенати. Так врештою й робив д. Павловський, але тільки що до ав
торів, які писали по росийськи. Згадуеж він напр. п. О. П е д а ш е н к а ,  
що написав „Льготы учащимся и воспитанникамъ благотворительныхъ 
учрежденій при проѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ“, або п. Г. Г а р н и ч -  
Г а р н и ц ь к о г о ,  який утворив нікому иевнаний „Набросокъ съ натуры* 
в вїкому незпанім вбірнику „Молодые побѣги“ і т. д.
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Слово» 8 українськими письменниками обійшов ся д. Павловський 
трохи що не по мачушиному.

До річи. В словарі своїм умістив він також біоґрафії й тих пись
менників, що хоч не родили ся на Полтавщині', то волею долї жили тут 
і працювали, як от еп. Амвросій (аж із Вятки), „галицкій-русскій“ Астряб, 
Бобровський, Бучневич, Чех Едлїчка, Имшенецький, Ісаееко, Істомін, Чех 
Коваржик, рязанець Конопатов, Костирь, Мальцев (в Вологодщини), арх. 
Нафанаіл, Новиков, Николайчик, Оголевець, Орлов (таки орловець), прот. 
Пичета (Герцеґовинець), арх. Поліевкт, Рклицький, Розальон-Сошальська, 
еп. Сильвестр, Стронїн, Терешкевич, Н. Терлецький, Ярошевич, сам упо- 
рядчик і ипьші. Се зовсім розумно й слушно, на жаль не дуже докладно 
переведено. Нема папр проф. І. Лучицького.

Зазначав д. Павловський і письменників, котрі лише ту ввявь мають 
в Полтавщиною, що належать до полтавського дворянства, а народили 
ся й жили поза нею, як славнозвісний II. Б. Струве. Се вже вовсїи 
неслушно.

Отже з укр. письменників, що не були родом Полтавці', але жили 
«а Полтавщині', поминені: Олександер і Софія Р у  с ов и  і їх покійний син 
Михайло, Олександер Б о н н с ь к и й ,  Леонид Ж е б у н ь о в  (жив якийсь час 
у Полтаві, беручи участь в »Ріднім Краю“), Борис і Марія Г р і н ч е п к и  
(учителювали в пирятинськім повіті) і дочка їх Настя (жила в Полтаві), 
Петро Р о т а р ь .

Особливо Боннський і Русов батько, були тісно звязані 8 полтав
ським життем і богато для нього попрацювали, тож бодай їх не повинен 
був д. Павловський проминути.

Се найголовнїйша хиба словаря д. Павловського. Крім неї ми за
уважили ще дрібнїйші огріхи й недогляди. Так, М. В. Юзефович (автор 
ганебного закону 1876 р., чого не зазначив Павловський) — не Михайло 
Васильович, а Володимирович; Савича (ч. 326) ввали Олександер Андрі- 
євич, літературний псевдонім його Тарасенко; Тимковські — Ілля, Іван 
і Василь писали також вірші (останнього вірші надруковані в книзі 
„Радостныя чувствованія музъ“ (Київ, 1796 р.).

Біблїоґрафія моглаб бути повнїйша, систематичнїйша, не така при
падкова, як у автора. Особливо систематично пропускає д. Павловський 
українські джерела, напр. при Пузинї не показана статя О. Лотоцького 
у „Літ. Наук. Вістнику“, при Стронїнї — спомини Драгоманова, при са
мім Драгоманові — цілий ряд праць, що вийшли в Галичині і т. д. І вза
галі надто вже по домашньому, якось неохайно, по провінціяльному 
ставив ся д. Павловський до своєї праці. Напр. Василь Тимковський 
попав у нотку замість стояти серед братів; автор не зна навіть недавніх 
дат (напр. року смерти проф. Білогриця Котляревського, проф. Биль-
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касова), не завдав собі труду перевірити, як навивали ся, коли й де 
писані прадї (напр. ч. 151 додаток); не роскривае давно відомі псевдо
німи (напр. П. Мирного; останній раз сей псевдонїи роскрив д. К. Греков 
у передмові до своєї укр. неси .Власть Свѣта“, Полтава 1912).

Таких дрібниць ножнаби певне при детальпїйшім розгляді назби
рати ще більше.

В заголовку слїд би було поставити, крім .учених і ппсателїв“ ще 
й „артистів“. Тоді, розумівть ся довело ся б трохи доповнити словар, 
алеж однаково й тепер ми зустрічаємо в словарі Затиркевичеву, Боро- 
виковського, Левицького, Позена, Ярошенка.

Та сими своїми увагами ми не хочемо відмовляти значіння праці 
д. Павловського. Вона безперечно дуже користна. Деякі хиби, розумівть 
<5я, були цілком природні 8 огляду вже на саме те, що словар складав 
ся на провінції, далеко від порядних бібліотек.

Будемо одначе сподівати ся, що автор не забарить ся в доповне
ними до своєї цікавої роботи. В інтересі* їх ми й робили свої уваги 
і гадаємо, що д. Павловськпй не гнівати меть ся ва се.

Вол. Дорошенко.

Л і т е р а т у р а ,
Н. М. П е т р о в с к і й  — Къ  и с т о р і и  „ О т к р о в е н і я  М е ѳ о 

д і я  П а т а р с к а г о “ в ъ  в а п а д н о - с л а в я н с к и х ъ  л и т е р а т у р а х ъ  
(Відбитка 8 „Изв. отд. рус. яз.а т. XIV, кн. 3, Спб. 1910, 8°, ст. 20.)

Названа праця проф. Петровского се цінний причіпок до дослі
дів над памятником старої літератури, якому присвятив проф. Істрін 
велику працю п. з. „Откровеніе св. Меѳодія Патарскаго и апокрифиче
скія видѣнія Даніила въ византійской и славянорусской литературахъ“ 
{Москва, 1897). У своїй праці’ згадав Істрін про два чеські видання 
розгляданого твору 8 1571 і 1578 р ,  але для досліду не міг роздо
бути жадного. Проф. Петровскому вдало ся у часі побуту в Празі* роз
добути виданнв 8 1571 р., унїкат бібліотеки Страгівського монастиря, 
й сей рідкий друк темою статі, якої заголовок виписано повисше. По- 
рівнуючи текст сього памятника 8 відомими текстами латинського та 
грецького перекладу, автор дійшов до думки, що досі не віднайдений без
посередній оригінал чеського тексту. Можна здогадуватп ся, що прото
типом послужило одно 8 окремих латинських видань „Откровенія“. Р о з
глянувши лінгвістичну сторону старочеського друку, автор переходить 
на польський грунт. Про польське „Proroctwo Methodiusza“ здогаду- 
еть ся автор, що воно розширене на кошт польської історії. В XXII т. 
„Bibliografi-i p o lsk o i“ подав К. Естрайхер під наведеним титулом друку
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декілька ваміток. Де в примірник, не говорить. В титулі’ нижше е дере
ворит замку з баштою, з якої Методій вихиляв голову, а ангел читав 
йому з книжки. Передмову »Prawie statecznemu w wierze P ana leżu 
Krysta człowiekowi krześciańskiemu“ присвятив „Michał £ tey S ta 
wicki“ — перекладач — берестейському воєводі’ Іванови 8 Служева. 
Воєводою був він від р. 1562 до 1580, се й хронольоґічпі рамки поль- 
ского друку. На стор. 119: О obiawieniu, które się stało od Anioła 
Pańskiego Methodyuszowi Błogosławyonemu, gdy był w ciemnicy. При 
кінці латинський чотировірш курспвою: Oratio propter operis foelicita*? 
tem. Польський текст e перекладом латинського „Methodii Tyriorum 
episcopi Revelationes, Basileae, 1498“ (Bibliografia polska, XXII, Кра
ків, 1908, стор. 313). ___

В статі* автора в більше цінних заміток до праці і темп Істріна.
М. Вовняк.

Др. В а с и л ь  Щ у р а т  — Л і т е р а т у р н і  ц а ч е р к и ,  Львів, 
1913, стор. 105.

В збірку входять статі': Богословська драма, Поет науки, Шев- 
чепків „Іван Підкова“, Шевченкове послапив Гоголю, Пояснена деяких 
Шевченкових висловів, Найблизші жерѳда творчости М. Шашкевича, До 
української пісні’ про Жидів, 3 Гуцульщипи до Слова о полку Ігоревім, 
Найстарша українська лірика, Шевченко-Желїґовский-Чечот, Шевченків 
„Буквар“ і Варшавський учитель Шевченка. Сей порядок статий вкавуе,. 
якого роду систематика збірки. Поза двома нарисами, присвяченими чу
жим літературам, а саме Кальдеронови (Богословська драма, ст. З— 11) 
та ІІрюдомовп (Поет науки, ст. 12—23), всі инщі дають причинки до 
культурного, в більшости літературного житя України.

„Найстаршу лірику в українській літературі“ (ст. 85—87) видить 
автор в плачі Богородиці в рроповіди єпископа Кирила Турівського, 
Йогб й наводить автор в цїлости, уважаючи сей плач „найстаршою 
лїрично(ю) піснею, присвоєною Україні’ в чужини, найстаршим ввеном, 
що вяже поезию України з ноевиею далекого Сходу“ (стор. 87) (К. Тут 
рівський жив у другій половині X II в.). Сухомлїнов доказав, що се е 
наслїдуванне плачу Симеона Мѳтафраста. Поява нятого тому „Гуцуль- 
щини“ Волод. ЇЇІухевича викликала статю „З „Гуцульщипи“ до „Слова
0 полку Ігореві“, в якій в устної словесности Гуцулів підібрані в мові
1 змісті анальоґії до найвнаменптшого твору старої української літератури.

Дальша 8 хронольоґічної черги статя вбірки се „слівце Фр. Ґа- 
вроньскому* „До української пісні про Жидів“ — відповідь на статю 
у 19 ч. з 1909 р. „Rzeczypospolitej“ п. 8. „Żydzi w poezyi ludowej 
i w historyi ruskiej**. Україножеряі праці і статі Ґавроньского мають
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уже свою марку й ледви чи заслугують на яку відповідь; а коли й від
повідати непоправному україножерови, не фраґментарично. Фрагментом 
з досить богатої польської аптижидівської літератури е тема статї, вір
шований друк Яна Ахацого Кміти з 1648 р. п. з. „Kruk w złotej 
klatce abo żydzi w swiebodnej wolności Korony polskiej“ (4°, cr. 12). 
Окрім сеї брошури наведені в статї заголовки писань Себастіяна Мі- 
чиньского з 1618 р. „Zwierciadło Korony polskiej, urazy ciężkie i u tra
pienia wielkie, które ponosi od Żydów, wyrażające“, анонїмрі „Myśli... 
na zawstydzenie żydowskiego urągania“ з 1761 p. i „Złość żydowska“ 
Пікульского, видана не 1768 p., як у статї, а 1758 р., вдруге 1760 р. 
Сам Кміта був одним тільки з плодовптших протижидівських польських 
письменників. Його брошури „Proces sprawy Bocheńskiej“ з 1602 р. 
нема у Львові, а е за те чотири иніііі в бібліотеці Оссолїндскпх у Львові: 
„Ein Send Breief abo List od Żydów polskich“ (в двох виданнях), 
„Talm ud“ 8 р. 1610 і 1642, „Jerycho now e“ з 1615 р. і згаданий 
„Kruk w złotej klatce“. З огляду, що датовані друки Кміти обертають 
ся між роками 1588 і 1624, а Мацеиовский1) знав в третім томі „Pi
śmiennictwa polskiego od czasów najdawniejszych aż do roku 1830“ 
і виданнв „Kruka w złotej klatce* без овпачення місця і р о к у  друко
ваная (ст. 326), можна 8 великою правдоподібиостию вдогадувати ся, що 
друк 8 1648 р. „Kruka“ се вже що найменше друге виданнв сеї бро
шури, а перше могло зядити ся яких три десятки літ перед другим, як 
мавть ся справа 8 талмудом Кміти.

З усїх протижидівських памфлетів Кміти, вдавть ся, найбільше за
сну гув на увагу „Ein send Breief Albo List od Żydów polskich do 
Messyasza, który iako żydzi wierzą, w raiu siedzi, czekaiąc czasu 
przyiscia swego. W którym się zamyka o Skargach, które za zbrodnie 
swe cierpieli,

Podatkach, Messyąszowi posłanych,
Przyczynie nie przyścia Messyasza ich,
Historyach Talmudzkich.

Na urząd przełożył z Żydowskiego I. A. Camus a MItila honesTA. 
Roku Tego“. (Бібліотека Оссолїеьсдих, ч. 57.527). Жиди нарікають, що 
не приходить Месія, бо

Gdzie najlepiej osadę weźniem z dobrej woli,
To nas spędzą wnet, jak  złego chłopa z roli.

To nas z Bochnie wygnano, to z Uścia, choć prosty

*) Той сам учений вгадує у третім томі „Piśm iennictwa“ (ст. 67) 
про видану в Кракові 1606 р. брошуру 8 курдицької бібліотеки п. 8. 
„W yprawa żydowska na wojnę“.
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Zda się tam  lud, ale mu obyczaj nie prosty.
Вже S не називають инших міст, з яких вигнали їх.
Co nas w W arszawie jawnie na sejmie karano,
A nogami ku górze na złość powieszano,
Jakobychmy nie godni w niebo patrzyć, a my 
Jesteśmy lud wybrany, świadczą pisma sami.
Świnia się to jak  żywo w niebo patrzyć boi,
Gdy ją  na wznak wywróci, wielkie wrzaski stroi.
Świnie po śmierci zadkiem ku górze wieszają 
I na przykład podobno toż Żydom działają.
Potem  naszych w Lublinie szpetnie ćwiertowano,
A co większa na starość baczenia nie miano.
I  tego szkoda nie taić, Messyaszu drogi,
Jako w Krakowie teraz przyszły na nas trwogi.
За переховуваннб Жидом крадених річии 
Zawiózł go kat za nogi koniem przed bożnicę,
A cieśla też olszową sklecił szubienicę,
Iż co miał w rynku jawnie być za to skazany, 
łże kradzione srebra dawał na zamiany.
Далї описані знущання над Жидами.
W  Płocku także dwu żydów ku górze nogami 
I brytana za ogon obwiesili z nami.
Była tam  zgoda trudna, on im lizał gęby,
A żydowi(e) liczyli brytanowi zęby.
В Празі застали Жида з христіанкою і засудили на смерть. Кат 
W yjął mu naprzód z puzder krzoskę zadrzewniałą 
I  wetknął onym szpuntem z boleścią niemałą,
Zagwodziwszy ją  mocno hartownym szynalem,
I  włożył trzask na ręce wszystkich Żydów żalem.
Potem  dał nóż Żydowi na siekany w rękę,
Aby nim pendent urżnął, by miał większą mękę.
Za tern wióry zapalił, w smole upojone,
Jął żyd multiplikować galardy pieszczone.
Ażeby mógł prędzej zbyć drugiej kiotofile,
Tarł śrubę żyłowatą bardzo ckliwie chwilę.
Więc go ogień zewnątrz grzał, a pilnik stępiony,
Odrzekłby się był Żydek chrześciańskiej żony.
Nie tak garbarz skóry depcze, gdy z nich sierdź zdejmuje,
Jak Lewek prędzej drepci i jako tańcuje.
Było tam śmiechu dosyć. Co żywo, patrzyło,
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Ale Żydowi, wierzcie, nie do śmiechu było.
Tak za onę rozkosz, którą miał w łożnicy,
Był Chawruś frasobliwy: aże zdechł w  tęsknicy.
Нарікання на Жидів у польській літературі на добре валували 

в початком XVII в. З брошури „Zelus korony polskiey na  złe dzi- 
śieysze obyczaie przez P iotra Gorczyna wydany* в 1618 p. ось які 
слова навів К. Естрайхер у своїй „Bibliografi-Ї polsk-ій“ (XVII, 1899, 
стор. 243):

Żyd swą przewagą wszystkiego dostaje,
Arendy trzyma, poddane rataje.
Trudno żywności już dostać inszemu,
Zwłaszcza nędznemu.
Już dziś nikomu nie kupić, nie przedać,
Już do porady tylko Żyda żądać:
Żyd już  doktorem, Żyd i rzemieślnikiem,
Żyd i złotnikiem.

Що тикаеть ся брошури Себастіяна Мічнньского „Zwierciadło 
korony polskiey“, ножна на підставі слів „teraz znowu porządniey у do- 
stateczniey wydane“ (Краків, 4°, 1 аркуші ст. 134) вдогадувати ся, що 
нала найменше два видання. Мічиньский цитує книжку кс. Маецкого 
„О okrucieństwie і m ordach żydowskich* і „Lament Żydów* Киіти. 
Книжки Маецкого не впав біблїоґрафія Естрайхера; чиж не в се дока- 
вой популярности протижидівської літератури в Польщі 8 одного боку, 
а в другого чи не вкавуе се, що далеко не все відоме польським біблїо- 
ґрафам, що в Польщі появило ся друком проти Жидів? У бібліотеці 
краківської Академії є примірник „Pieśń-і now -ої о zbrodniach і okru
cieństwie Żydowskim. Na tę n o tę : Wieczna srom ota“ (4°, 2 картки, ґот- 
ський друк), а в біблїотецї Осеолїньских е инша „Pieśń Nowa, О Ży
dach Lvbeiskich. N o ta : Jako o Maryey Magdalenie* (без означення місця 
і року, 4°, 2 картки, готський друк), в якій згадуеть ся про вабите Жи
дами христіянської дитини в Люблинї 1636 р. Без вазначення місця і року 
вийщла брошура „О Wileńskich Żydach szalbierzach*.

Цікаво, що в 1648 р. вийшли що найменше три протижидівські бро
шури: передрук брошури Себастіяна Мічиньскбго, правдоподібно також 
передрук „Kruka w złotej klatce“ та ледви чи рівнож не передрук бро
шури „Swawola wyuzdana Żydowska* (бібліотека Оссолївьских, ч. 16.734). 
Припадковість появи найменше трьох протижидівських брошур в 1648 р. 
була би за вдаряюча. Спеціально остання з трьох брошур „Swawola* пе
реходить геть обвиненнями Жидів найсильнїйші місця „Kruka w złotej 
klatce“. В передмові стоїть, що „наші свята вороги Христового хреста 
обертають в посміховище та вабавку. Паші невільники вже майже пану
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ють і приказують нам. Bei як Божі, так людські права бони зневажили, 
вивернули, потоптали... „Wszystkich wilcy сі ozioneli...“ Опускаю 8 об- 
жалування виступи проти непошаповання христіянської віри. Поза тим 
закидаетъ ся й лише Жидам. „ Вільно пану арендарбви в місті знева
жити уряд. Вільно налаяти війтови. Вільно бурмістрови добити й одіж 
на ній пошарпати. Вільно скалічити. Вільно навіть на смерть забйти 
христіанина. Один тільки соромний і гидкий вчинок, про який і вгадати 
страшно, що прийшов па суд людий, які боять ся Пана Бога та лю
блять правду, арендарськйй братчик не волотом ані сріблом, але влас
ного шиєю мусів його заплатити. О, як дав би Пан Біг таких сторожів 
святої справедливости більше, не ширила би ся так дуже злослива сва
воля невірних, Божа хвала не-вазаавала би таких наруг. Жали би собі 
в милім спокою убогі Люде. Не висисали би з них крови сі ненаситні 
пявки. „Nie łapaliby сі drapieżni psi chleba przed synami. Smrodliwe 
te i brzydkie chrapienie wydzierałyby, zabiegając przed miasto chu- 
dzinam pożywienia“. Словом ніякої і найменшої кривди не сміли би 
нікому вробити. „Teraz skarży się człek ubogi, od Żyda abo obelżywie 
zesromocony abo niewinnie spotwarżony abo ciężko jako ukrzywdzony. 
Niewiernikowa jednak prawda. Ubogiemu, ach, Boże sprawiedliwy, 
wiary nie masz. Słuchać go nie chcą i owszem miasto uczynienia spra
wiedliwości i pożałowania, jak winnego fukają, biją, więzieniem tra 
pią, poniewierają. Do pana Ubogiemu nie dopuszczą i napłakać się 
chudzinie nie dadzą“. Ci і инші гидкі і нечувані злочини роблять Жиди, 
одержавши арбндарську свободу. Черев них повинні побоювати ся вірні 
наставники, щоби не стягнули на себе БожОго гніву, як позволяютъ їм 
„nieprzystojnie broić“ се, що приносить зневагу посполитим законам і 
статутам, Легкість цісарським прйсудай, поґорду уставам св. отців, а 
ганьбу та наругу правдивій католицькій вірі“. Побіч чисто релігійних 
провин Жйди вчать чарівництва, вмовлюють лихву в христіян, учать 
панів жорстокости та гноблення підданих, обіцюючи їм ріжні зиски на 
арендах, митах, коршмах, горілках, дальше псують купецький стан, а 
виховуючи христіянську челядь, відводять її від Христа та христіян- 
ські жінки, які служать у них, роблять вагітними на велику погорду 
христіянської крови. І тоді дїеть ся велика зневага Христового імени, 
як Жиди сидять на митах і гноблять христіян, а вірні мусять кланяти 
ся сим хулителям Бога. Далі йдуть „Prawa przeciwko swywoley Zy- 
dowskiey“.

„Eruk w złotej klatce“ цілком не „ілюструв найкрасше цілої поль
ської антисемітської літератури в XVII в. перед Хмельниччиною“ (ст. 82). 
А що в статі не виказувть ся жерела протижидівських думок в україн
ських пародпїх піснях (сам автор каже на ст. 81: „тим я не хочу ска-
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вати, що поміж польською поемою а українськими думами відкриваєть ся 
Генетичний ввязок“), заголовок статі не відповідає темі.

Переходячи до XIX в., найперше в хронольоґічнім порядку треба 
відмітити статю „Напблизші жерела творчосги М. Шашкевича. Перед- 
ювйлейні замітки“ (ст. 47—76). Се варазом найбільша розвідка в збірці, 
обіймає дві сені цїлостн, Складаєть ся з двох частий, можна сказати 
осібних статйй, меншої першої „Жерела лїтературно-наукових інтересів 
Шашкевича** (ст. 4 7 -  53) та другої вначно більшої „Літературно-нау
кова атмосфера Шашкевича у Львові* (ст. 53 —76). Друга значно ширша 
статя се складова частина першої, мейшої. Стало ся се тому, бо авто- 
рови попала ся в руки гарна й богата фактами розвідка Влад. Дро- 
пйовского п. 8. „Pierwsze ślady zajęcia się twórczością ludową w lite
raturze polskiej XIX wieku: 1 8 0 0 -1 8 1 8 “, надрукована в „Sprawoz
daniu" ряшівської гімназії за 1900 р. Широкий реферат з сеї праці’ 
{без звязи з західно-європейським фолькльором, чим ночинаєть ся роз
відка Дронйовского) се в головнім вміст першої статї. І  хоч Дропйов- 
ский довів свою тему тільки до р. 1818, хоч від того часу ще кілька- 
найцять літ до виступу Шашкевича, хоч у статі* нїде й не говорить ся, 
а тим більше й не доказуєть ся, що Шашкевич знав усї ті працї, які 
Приготовили виступ Ходаковского, в статї „з поданого (змісту Працї 
Дропйовского) вже виходить ясно анальоґія польської Наукової працї 
обговорених часів з найраншими літературними занятями і працями Мар- 
кіяна Шашкевича“ (сі. 51). „Як в Полыни зворот до люду в інтересі 
народности проявив ся рівночасно не лиш у змаганях до подвигненя 
ного, але і в студиях історичного, фільольоґічного і етнографічного ха
рактеру, — стоїть далі', — так і в Шашкевича нахиД до людовости, 
тут можна сказати и до народности, проявляетъ ся в комплексі ганять 
і праць з обсягу істориї рідного краю, людової мови і людової словес
ности, занять і праць, що випливають І8 жерела одної ідеї і рівночасно, 
а пе инакше. Тому виводити ті еанятя і праці* одні з других Генетично, 
казати, приміром, що „Шашкевич займав ся вже дуже рано бо на другім 
році фільософії студиями над руською мовою, які безперечно мусїли по
вести його до вбираня і розслїджуваня народної словесности“ (Студин- 
ський) — вначить по просту: не ровуміти фактів, про котрі говорить 
ся. Таксамо нерозумно було-б розкладати історичпо-фільольоґічно-етно- 
ґрафічну основу творчости Шашкевича на складові частинки і дошуку
ватись походженя кождої з них дейнде. Денебудь би вони знайшлись, 
вони знайдуть ся вкупі“ (ст. 52). Сї твердження грішать передусім 
своєю апріориостию. Се певне, що як знав що Шашкевич з фактів між 
роками 1801 і 1818, зареєстрованих у розвідці* Дропйовского, то дуже
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мало що. Знав сучасні йому видання і деякі попередні, розуміеть ся, 
все такі, які міг випозичити 8 публичних і приватних бібліотек.

І тут робили йому прислугу і бібліотека Василіян у Львові і при
ватна Дениса Зубрицького. Здаеть ся, з одної з них одержав він „Из
вѣстія Россійской Академіи“ за 1820 р., звідки переписав собі деякі ча
стини Короледвірської Рукописи в перекладі Шішкова, а саме: блень 
(ст. 205 і 207, на ст. 204 і 206 рівнорядний чеський текст, як при ці
лім перекладі), Забой, Славой и Людекъ (ст. 153, 155, 157, 159, 161) 
до слів „И руку въ брань по Людѳкову славу*. Можливо, що й внав 
переклад Любушиного Суду 8 »Извѣстій“ ва 1821 р. Очивидно велико
руський переклад ставав йому помічний прн його українськім, спеці
ально тих частин, що були призначені до »Зорі“, а ввійшли до »Ру
салки Дністрової“. З Шішкова виписав собі Шашкевич і такий цитат 
про мову: »Извѣстно, сколько языкъ способствуетъ въ вогвышенію 
и славѣ царствъ: имъ гремитъ слово Божіе, ивъ дышутъ заковы, имъ 
цвѣтутъ науки, инъ живутъ художества, имъ украшается просвѣщеніе, 
имъ питается честолюбіе и гордость народная“. Поміж паперами Голо- 
вацького в і на двое зігнена чвертка сірого бібуластого паперу, а на 
ній рукою Шашкевича переписаний великоруський віршовий текст »Су- 
ровецъ“. Під ним на четвертій стороні видно заголовок иншого вірша 
»Рюрикъ“. Вже отсї скупі останки без сумніву більшого ваінтересовання 
великоруською книжкою (пригадаю досі глухий натяк, що Шашкевич 
дещо з байок для читанки переложив в »російського“, далі факти, що 
читав історію Карамзіна, Бантиш-Каменського) вказують, що в бібліотеці 
Василіян у Львові і у спадкоємців бібліотеки Зубрицького треба рівнож 
шукати жерел творчости Шашкевича.

Річю Кавбка було поінформувати Шашкевича про чеське відро- 
дженнє. Межи його виписками є й відписи з »öasopisu öeskeho Mu
seum “, приміром „Pieszopiszen“ (1833, І, ст. 16) й „Ukraginske melo
die (1. Kdeśme Stestj po okoljch, 2. Nenj lodky, nenj mostu) 1833, 
8. 6), вкінці »Oy inati, m ati“ Котляревського та »Ga starśm u wykra
d ła“ барона Дельвіга. Рівнож поробив собі Шашкевич виписки в праці 
Шафарика „Serbische Lesekörner, oder historisch-kritische Beleuchtung 
der serbischen M undart“ (Пешт, 1833). На ст. 16 сьогб твору зазна
чено що »in Serbien von altersher und namentlich seit dem IX  Jahrh. 
neben dem mit dem cyrillischen Alphabet aus Bulgarien eingeführten 
und als gegebene fertige Schriftsprache willig aufgenommenen Kir
chendialekte zugleich ein selbständig ausgebildeter, in allen wesentli
chen Puncten mit dem heutigen übereinstimmender serbischer Na
tionaldialekt bestanden habe. Ein solcher Nationaldialekt w ar es, den 
A nna Komnena beim J. 1081 einen gemeinen Dialekt (communis dia-
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lectus), der serbische Übersetzer des Vlastarischen Syntagm a (nach 
1335, Hs. 1390) aber простьчьсши іезикь nannte, einige neuere ser
bische Sprachmeister hingegen in ihrer feinen Manier schon сввньар- 
ски и говѳдерски іезикь nennen wollen“. Тут і запримітив Шашкѳвич: 
„Русин того о свойн не скаже“. Загалом знайдені виписки Шашкевича 
потверджують у цілій основі слова Якова Головацького у його статі 
„Память Марвіяну Шашкевичу“ : „Допав Добровского сочиненія про 
Словенщину, ero Institutiones linguae Slavicae, Шафарикову історію сло- 
венских язиків, діла Лїндого, Раковецкого, Бука Стефановича і витка 
по нитці дійшов до самого клубка. Тут ему отворив ся великий світ. 
Словенщина, в своєю поважною, величною стариною, 8 відмолодженими 
відживаючими парістками“ (Вѣнок Русинам ва обжинки, ч. 1, ст. 51—52). 
6 виписки в „Slavina“, з граматики церковно-славяяської мови Добров
ского, як і Смотрицького, вчив ся сеї мови Шашкевич, робив нотатки 
в історії Шафарика й иншнх подібних творів. З них винотував, що острож- 
ське внданне 8 1594 р. книжки Василія Великого має цісарська бібліотека 
й Оссолїньских, що в монастирях св. Павла та Хілїяндарськім па горі 
Атос знаходять ся бібліотеки в сербськими рукописями. Зазначив собі 
рівнож в таких самих жерел, що деякі великоруські пісні вгадують ва 
поганські божества, за круглий стіл Володимира та героїв давнього часу. 
З німецького жерела довідав ся про рецензію на твір Раковецкого 
„Praw da ruska“ в віденських „Jahrbücher der L itteratur“. Одну в та
ких виписок угяв Тершаковець у „Причинках до житепису Маркіяна 
Шашкевича та дечім із його письменської спадщини“ ва документ роз- 
ріжнювання Шашкевичем „der altrussischen und der neurussichen 
(Sprache)“ (ст. 7 —8). Широкі виписки поробив собі Шашкѳвич 8 твору 
Раковецкого про староруський правничий намятник. Сербські пісні пе
рекладав Шашкевич на українську нову. Так отже дальшого зрозуміння 
напряму творчости Шашкевича й її жерел треба шукати в сучаснім йому 
чеськім, сербськім і навіть словацькім (Колляр) літературно-науковім 
русі.

Одначе без сумніву першу ролю відогравало тут польське літера
турно-наукове жите. Тільки не скоро вдасть ся ствердити вповні, що 
в нього внав Шашкевич. До відомого додам, що є його виписка 8 „Pa
miętników Paska“ (1683, ст. 327), „z pisma peryjodycznego Ćwiczenia 
naukowe w  W ar. i Krzemieńcu, r. 1818. Tom II. O slawiańszczyznie 
przed Chrzesciaństwem (prze Z. D. C.)“ (З картки мал. 8°), „z Nowo- 
rocznika Litewskiego na  rok 1831. wydanego przez H. Klimaszew
skiego, Wilno, 1830, „o śmierci x. Zygmunta Kiejstutowicza, — w y
jątek z Kroniki litewskiej* (2 чвертки). 6 в сім альманаху окрім того
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„Z poem atu Melancholija część I. Obłąkany poeta* Олександра Грози, 
де в шестія відступі стоїть ось що:

„Bądźcie zdrowi! bądźcie zdrowi!“ We mgle dum ań myślą toczy 
To rzekł Bohdan, porwał broń, I wypada z szlaku w szlak.

Zamknął serce, zamknął oczy,
Дулаю, що ся поезія дав дещо до ґенези Шашкевичевої „ІІогонї“, 

яка в своїй першій редакції ввійшла до семінарської збірки з 1893 р. 
п. з. „Син Русі“, а сане деякі спільні подробиці в описі утечі.

Вистарчить пригадати, що свої докази проти латинки в україн
ських книжках підпер Шашкевич аргументами творів Копітара, Добров- 
ского, Берлїча й инших, щоби енанти жерело його лїпґвістичних інте
ресів. Занятя церковно-славянською новою, які вродив замір посвятити 
ся духовнону станови, злили ся в водними тоді інтересами до славян- 
ських мов і їх порівняного зіставлення з собою.1) А що батьком славян- 
ської фільольоґії був Добровский, що Чехи видали тоді ряд визначних 
славістів, не диво, що їм завдячував Шашкевич значно більше, ніж ана- 
льоґічним дослідникам у Польщі. Працї згаданих славістів сягали ва- 
любки в старину поодиноких народів, не цурали ся їх історичної минув
шини, радо нотували цінні старі рукописи та ввертали ся до устних 
творів сучасної їм славянщини. Залюбованне до народньої пісні у ЇЇІаш- 
кевича підкріпляв з одного боку вроджевий поетичний хист (уже в гім
назії складав польські віршики), з другого загальна тоді, що так скажу, 
мода збирати народні пісвї. Українські пісні збирали в Галичині вже

*) 6 між виписками Шашкевича й ряд слів з порівняного україн- 
сько-цѳрковно-славянсько-польсько-вѳликоруського словаря, а перед ним 
така виписка про українську мову: „Малороссійское нарѣчіе мало от
лично и само по себѣ часто есть не что иное, какъ россійское на поль
скій образецъ премѣненноѳ, которое и въ употребленіи токно въ Укра
инѣ и малой Россіи“.

Jak w iatr leci pod nim koń,
Ni go parów zastanowi,
Ni bezbrzeżny wstrzyma staw, 
Przez parowy, przez wąwozy, 
Przemknął pędem dzikiej kozy, 
Bystre wody przebył wpław.

А трохи далі співав поет: 
W  koło wiosną kwitnie pole, 
Tysiąc kwieciem woni drzew 
I  wesoły słodki śpiew 
Przelatuje z roli w rolę;
Ale Bohdan w locie ptak,

W  stepach naszej Ukrainy,
W  południowy wiosny dzień, 
Nie upada lasu cień 
Na mogiły, n a  rów niny;
Tylko bujny ostu krzak, 
Rozcieplonym wiatrem chwiany, 
Swój baldakim malowany
Chyli z cieniem po nad szlak. 

Tu nasz kozak cugle króci,
By południa pędzić znój,
I na dawny przodków strój, 
Dziką, tęskną dumkę nuci.
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й перед Шашкевпчем, збираю Українці і Поляки. В часах студій Шаш- 
кевича збиранпє народнії пісень було дуже поіаирене. Зраву в Пеняках, 
брідського повіту, а потім у Колтові, золочівського повіту, звідки похо
дили й Шашкевич і Яків Головацький, жив батько Вацлава Залеекого, 
що видав уже в 1833 р. важну вбірку українських і польських пісень« 
Приготовляючи вбірку, мусів питати за ними в першій мірі в своїм по
віті. Львівські видання і в инших містах відступали досить місця на 
уетну творчість. Сама поява збірника мала наслідок зівсїм не по намі
рам видавця. Неґатнвио збірник Залеекого, позитивно вбірник Макси
мовича й „Епеїда“ Котляревського скристалізували думку Шашкевича 
почати повий період української літератури також у галицькій Україні. 
Майже з повною правдоподібностию можна сказати, що на сю дорогу 
станув Шашкевич в роках 1832—1833.

Справедливо названа в статі* леґендою думка, „що вперве Зоряп 
Долевґа Ходаковский вказує в нас на вагу пісні і перший подає при- 
мір і взорець збираня пісень (Тершаковець)“, але що не „по 17-лїтяій 
праци земляків Ходаковского в тім самім напрямі“, зазначив вже ре-. 
цеазент праці Дропйовского Геприк Улашин у „Pamiętniku Literackim“ 
за 1902 р. (ст. 484—486). Вже в 1793 р., отже вісім літ скорше, поя- 
вила ся у варшавськім „Kalendarzu politycznym dla królestwa polskiego“ 
•статя про „Zwyczaje weselne Morlaków“, себто славянських мешканців 
Дальматинських гір. Др. Володислав Віслоцкий згадав у своїй праці 
„Poczet chronologiczny prac drukowanych i rękopiśmiennych Grze
gorza Piramowicza“ в V т. (1877) „Rozpraw i spraw ozdań“ з засідань 
фільольоґічної секції Академії про збірку пісень, яку видав Пірамовпч. 
Його назвав др. Віслоцкий першим збирачем народнїх пісень у Польщі. 
Примірники видання оглядав Іван Павло Вороиїч, що па засіданню вар
шавського „Towarzystwa przyjaciół nauk“ дня 5 мая 1803 відчитав 
статю „О pieśniach narodowych“, надруковану потім у „Rocznikach“ 
товариства т. II. (ст. 369—402). Між иншим сказав про нього Воро- 
нїч: „Zbudowałem się і rozrzewniłem, znalazłszy w parafijach, przez 
niego rządzonych, zebrane i z pierwszych przynajmniej wiórów okrze
sane także Piosenki, które on dla pociechy ludu przedrukował i ro z 
szerzył. O! wieleż on razy ze m ną się samym naradzał, aby to dzieło 
udoskonalić, a w czasie w świetniejszą barwę przyodziać“. Що пра
вда, біблїоґрафія Естрайхера не знає про таке виданне. За то звісна її 
инша річ, що переховуєть ся у бібліотеці Оесодїньских під ч. 43.096. 
Се брошурка з 8 карток 8° без спільного титулу. Є тут: ( la )  Do 
przeciwnego losu (Kiedy okropna cichość panuje); (16) Sam otność 
(Gdy raz usiadłszy pod dębowym cieniem); Pieśń druga światowa 
.(Patrzcie, bogacze, św iata); (2a) Pieśń nowa światowa (Świat drogi,
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świat przew rotny); (26) Mazurek (Chciało się Zosi jagódek); (За) P o 
żegnanie kawalerskie (Ach, już się zbliża ta  chwila rozstania); далі 
йде вірша (36) „Pielgrzym*, що був в ріжних частях світа та в безлюд
них сторонах, а зазнавши всяких клопотів в часі дороги, описав для 
свойого краю, що видів і чув; (7а) Mazurek (Ach, dalibóg powiem m a
mie); (76) Aryjka (Chłopiec ci ja, chłopiec z Sandomierza rodem ); 
(8a) Aryjka (Chłopek ci ja, chłopek, w polu sobie orzę), Aryja (O jaki 
ze mnie wielki k iep ); (86) Krakowiak (Powiadają ludzie || l  cóż im to  
szkodzi ?). Брошура 8 кінця XVIII стол. Згадав я за се на доказ, що 
треба говорити про довшу нїж 17-лїтею працю веиляків Ходаковского 
перед ним, хоч, що правда, в рукописних записках першенстяо вбирання 
пісень у Галичині приписує Яків Головацький Ходаковському, підчерк- 
нувши його статю „О słowiańszczyznie przed chrześciaństwem“.

„Літературно-наукова атмосфера Шашкевича у Львові* складаеть 
ся 8 „Pamiętnik-a Lwowsk-oro“ в рр. 1816—1819, „Pszczoł-и polsk-oi“ 
8 1820 р., „Pielgrzym-a Lwowsk-oro“ з рр. 1821 і 1822, „Pątnik-a Na- 
rodow-oro“ в р. 1827, „Rozmaitości“ за рр. 1829— 1835, „Powsze- 
chn-oro Pam iętnika Nauk i Umiejętności“ з 1835 p., „Polihymnii“ з< 
1827 p., „W and-и Potock-oi“ Мих. Сухоровского. Передусім по першій 
статі читач надїєть ся, що в дальшій буде обговорена менше більше 
в такім самім виді, як вроблений реферат в праці Дропйовского, відпо- 
повідна літературно-наукова продукція у польській мові від 1818 р. до* 
часу виступу Шашкевича як не на цілім просторі, як робить Дро- 
пйовский, то бодай у Львові. Міжтим сей довільний вибір кіль
кох видань нічим не умотивований і не може мати мотивів 8 виїмкою 
сього одного, що се попало в руки автора. В ч. 12 „Rozmaitości“ 8» 
р. 1821 в вірш „D um a“ без подання автора, яка не дальші мав ана- 
льоїії до поетичної творчости Шашкевича, хочби до „Сумраку вечер- 
ного“, як виписки 8 поодиноких віршів, пороблені автором у стати 
Поет співав:

Słońce już zaszło za zachodnie góry 
I  nastał wieczór cichy i ponury.
Ustały wiatry, a po dziennej pracy 
Na łonie ciszy zasnęli wieśniacy.

Już śpią słowiki, wszystko spi na ziemi,.
Ja jeden czuwam pomiędzy spiącemi,
Bo serca mego niezgojone rany 
Oddalają sen, oczom pożądany.

Czemuż przynajmniej me troski i żale,
Gdy świat zasypia, zasnąć z nim nie m ogą?
Ach, — nie cofnięte wyrocznią zbyt srogą,
Wszystko, co dręczy, dostałem w podziale
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Noc mię otacza żałobą ponurą,
Niekiedy księżyc zabłyśnie promieniem,

Lecz znowu chmura pospiesza za chm urą 
I ściężkę moją czarnym kryje cieniem.

Błądzę po cieniach i smutku krainie,
Błędnie nadziei prowadzi mię ręka,
Czyż nigdy w życiu łódź ma nie przypłynie 
Tam, gdzie przyświeca radości jutrzenka?

Між виписками Шашкевича e й нотатка з 44 ч. „Rozmaitości* за 
1831 р. про виданкє славянських мельодій на фортепян, яке приготовив 
др. Шухапи. З річника 1832 можна би подати вістку з 28 ч .: „Німець
кий денник „Blätter für literarische U nterhaltung“ містить в ч. 102 с, 
р. три українські (ruskie) пісні' народні в перекладі „Z dyjalektu ma- 
ło-ruskiego, jakim także galicyjscy włościanie nasi w obwodach ru 
skich m ówią“. Сей, що подає сї піснї, приводить иа початку отсю думку 
ученого Шафарпка, „що український діялект е богатнй, а може найбо- 
гатший пароднїми піснями, які всі* мають елеґіиний характер“. Українці 
мають кількох своїх поетів, посідають травестовану Енеїду, а відомий 
їх поет Осип (sic) Падурра (якого деякі твори були друковані в вар
шавських дпевниках в 1829 р.) належить до лїаших славянської літера
тури8. Ч. 8 з р. 1833 принесло вістку, що українська мова має ужа 
свою граматику Павловського. Здогад автора про польське походження 
перекручення Гулака на „Гуляку“ стверджує виписка Шашкевича: „H u
laka, Artemowski, Kotlarewski, Padurra, X. Mogielnicki pisali językiem 
ruskióm właściwie tak zwanym “.

„Rozmaitości“ передплачували в львівській руській семінарії до 
9 марта 1837 р. Тому поза заведенням щойно можна було перечитати 
вістку про вихід „Русалки Дністрової“ в ч. 25: „Найновійшим твором 
в українськім (małoruskiem) нарічу (наших Русинів), який васлугуе на 
увагу всіх аматорів славянської літератури, є виданий у Иештї альма
нах на р. 1837 „Русалка Дністровая“, перший в сїм нарічу друкований 
новоруськими черенками. Містить: 1) Українські народні* піснї; 2) Пе
реклади славянських творів з инших мов: а) сербські народні* піснї, 
6) піснї чеського народу; 3) Старинности. Вістка подана за 16 ч. Серб
ського Народнього Листу. За то доступна була вихованцям семінарії* 
рецензія у 21 ч. „Rozmaitości“ з 1836 р. на „Авбуку і abecadło“ 
Шашкевича. Рецензія підписана буквою S., очевидно Лукіян Сємінь- 
ский. Зазначуєть ся тут, що автор „Азбуки“, виходячи певно 8 чисто 
літературного становища, не може зрозуміти й бідкаєть ся над сим, що 
значать слова Лозинського про „wcielenie literatury sławiańskiej do 
ogólnej masy literatury europejskiej“. Міжтим се ясне, що мова та лї-
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тература як живе веркало народу жиють тільки тоді, коли піднесуть ся 
своїм видом, а ся думка означав поступ. Рецензент годить ся з авто
ром, що для цілої Славяпщиви, ще більше для цілої Европи установити 
одну спільну правописи річ дуже трудна, ба навіть дуже смішна. Та 
тут ходить о кирилицю, при чім автор повинеи був памятати, як корис
ний вплив мав передрук латинськими черенками кількох поетичних сла- 
вянських творів, а ще більше передруки плодів орієнтальної літератури. 
Кирилиця мав знамя повної рунічної дикости, зівсїм не принадної, а тим 
менше легкої для ока. Кількома заголовками відвічних лїтописпй і пі
сень, видобутих з пороху віків, не можна доказувати, що українська 
мова була досі* літературною, бо кілька пісень і хронік, писаних мовою, 
якою нині ніхто не говорить, но творить іще нічого. А ЩО ДЭ слів 
5,піе z płytka myślącego Polaka“ відповів Семєньскпй: „Чи можливо, 
щоб автор, який стільки річий но розумів в розвідці о. Лозпнського, 
міг навести проти нього збиваючі уваги?“

Мимо своєї фраґмептаричности та довільної припадковости статя 
автора про найближші жерела творчости Шашкевича цінна передусім пі і 
сим оглядом, що спростувала декілька думок, які повторювали ся досі' 
некритично, далї, що вкаже спеціалістам сеї доби, — головно таким, що 
поза Шашкевича не в силі* вийти, отже повинні бодай докладно прослідити 
його діяльність —- напрям, як треба вязатп поета з сучасним йому куль
турним житєм у першій мірі свойого народу, а далі' ближших і дальших 
сусїдів. Для такого спеціаліста можу подати ще дві дрібнички. Шашке- 
вач внав „Śpiewy historyczne“ Нвмцевича, a „Pieśń Boga Rodzica* 
навіть переписав собі. А що Немцевнч написав вірш „Bolesław Krzy
w ousty“, повстав пптаннв, чи не написав Шашкевич свойого Болеслава 
в противвагу Нємцевичеви? Вірш Шашкевича „Хмельвпцького обсту- 
плевив Львова“ треба ставити в близьку звязь з піснею про облогу 
Львова, надрукованою у першім томі збірки „Pieśni ludu ruskiego w  
Galicyi“ Жеґотп Павлї (ст. 140— 141). Перший раз надрукував сей тексг 
Мацєйовский в статі „O Kozakach“ в другім томі „Kwartalnik-a nauko- 
w-oro“ ва 1835 р. (ст. 313 — 314) в попсованім виді* через незнанне 
української мови з допискою: „Nie od rzeczy będzie przytoczyć tu  
pieśń gminną ruską i z okoliczności tej (себто облоги Львова, про яку 
безпосередньо мова) ułożoną і dotąd w ustach ludu będącą. Z ręko
pisu udzielił mi jej Pan Kazim. Wład. W ójcicki“. З уваги, що текст 
надруковано в попсованім виді*, а в Жеґоти в поправнїйшім, хоч він па 
українськи мало що розумів як Мазур, можна припускати, що ся руко
пись походила від когось 8 Шашкевичевого гуртка.

Найцїпнїйшою частиною вбірки на мою думку статї, посвячені 
Шевчеекови. Шевченків „Буквар“ (ст. 100— 103) і „Варшавський учи-
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тѳль Шевченка“ (себто Фрапц Лямпі) (ст. 104— 105) се фейлетонові 
реферати. Але автор словаря до Шевченкового Кобзаря і його коментатор 
не може поминути ваміток „Пояснена деяких Шевченкових висловів“ 
(ст. ЗО—46), хоч би і не згодив ся 8 усїми думками автора статї. Най- 
більше-ж заокруглені і викінчені статї: Шевченків „Іван Підкова“ (ст. 
24—32), Шевченкове послание Гоголю (ст. 33—38), Шевченко Желї- 
ґовський-Чечот (ст. 9 4 -9 9 ) .  А що подають нове освітленне, а остання 
дав ґенезу Шевченкової поезійки з початком „Посажу коло хатини“ та 
Її відношеннв до свойого первовзору, — се й найцїкавійші річи в 8бірцї. 
Що нового вносять вони в вивченнв Шевченкової муви, сподію ся мати 
нагоду засувати се при обговоренню усїх важнїйших праць і заміток 
про Шевченка та його творчість. М. Возпяк.

В. Е р н ъ  — Г р и г о р і й  С а в в и ч ъ  С к о в о р о д а .  Жи в п ь  
и у ч е н і е .  Москва, 1912, ст. 342.

Майже рівночасно з першим томом повного видапя творів Сково
роди під редакцією Бонч-Бруевича вийшла отся моноґрафія про Сково
роду. Для нашого мислителя пастав нарешті* „час“ : 8 леґендарної по
стати, якою він був в біоґрафіях ще з першої половини минулого віку 
він стає постатю реальною, уривки його творів заступає повиє видане. 
Яка шкода тільки, що не знайшов ся у н ас  чоловік, який би позбирав 
всі* твори Сковороди, -  розпочате в 1894 році* видане Багалїя нескін- 
чене і, як показує Бопч-Бруевпч не зовсім критичне і не точне — а мо- 
ноґрафію про нашого мислителя написав також чужинець. Згадую про се 
відразу як про велику шкоду з таких причин: по перше виходить на 
верха брак своїх спеціалістів чи брак еяерґії взяти ся до поважпїйшої 
наукової працї про Сковороду, по друге: даємо нагоду чужим ученим 
„анектувати“ українського мислителя до російської фільософії, — по 
трете, на кінець, причипюємо ся посередно до фальшивого освітлена та
кої фіґури, як Сковорода, яку правдиво можна представити тільки як 
Українця, на рідному ґрунті.

Я хочу сказати кілька слів тільки про монографію Ерна і тільки 
про його „фальші“ буду говорити.

Взагалі* Ерн взяв ся до своєї працї сумлінно і дав твір, який як 
такий заслугуе на повне признане. Бо не малого труду треба було, аби, 
не маючи під рукою повного виданя творів Сковороди, — позбирати 
тільки всю літературу про него, використати всї рукописи і ввістки 
і подати по змозі’ повну, закінчену картину. Ерн зробив, що іільки міг 
зробити в даних обставинах, — пішов навіть далї: попробував увійти 
глубше в той матеріял, дати навіть синтетичні його коисеквенції, знайти 
якусь ширшу орієнтацію в тому лябіринтї, яким була досі’ психіка Ско
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вороди, І поставити ЙОГО В ЛЬОҐІЧНИЙ ЗВЯ80К з  ходом фільософічної 
думки. Се треба підчеркиути як добру сторону працї Ерна, без уваги 
на те, чи можна згодити ся з його висновками.

Біоґрафія Сковороди, яка займав більшу половину працї — напи
сана гарно. Не сходячи з чисто фактичного ґрунту, держачись строго 
фактів, д. Е. вмів уґрупувати весь житєписний матеріал Сковороди к а р 
т инно ,  що так скажу, —  і фіґура та індівідуальність нашого мислителя 
виходять релефно, сильно і роблять вражінв. Бачимо велику любов 
автора не так до предмету свого досліду як до самого Сковороди; тому 
він не жалує фарб, аби свого „любимця“ змалювати як найбільше ярко. 
І друга частина працї — виклад науки Сковороди написана сум
лінно, показує старанє автора увійти в найглибший зміст думок Сково
роди і подати їх льоґічну звязь. Ерн поборов всі зверхні* трудности та
кої працї, увійшов в духа фільософії Сковороди, подолав трудности його 
мови, присвоїв собі його спеціфічну термінольоґію, постарав ся зрозуміти 
та відчути символи, якими оперує так часто в своїм викладі* Сковорода. 
Одним словом — моноґрафія Ерна 8 формального боку може бути взір
цем моноґрафії.

Але не так добре стоїть справа з її внутрішним виглядом, з її 
остаточними висновками та конструкцією. Ерн забул про одну, — в да
нім випадку найважнїйшу справу, — що, аби постать змальована в мо
ноґрафії була до остатку п р а в д и в а  — треба зовсім перейти в її світ, 
треба оцінювати її виключно її власного мірою, а не перепускати її че
рез призму власного світогляду і власних думок. Бо навіть коли би були 
дійсно головні пункти фільософії Сковороди ідентичні 8 наукою того на
пряму фільософічного, який репрезентує Ерн — навіть тоді’ ся ідентич
ність може бути тільки помічним засобом для автора розуміти красиш 
Сковороду — але зовсім не причиною виставляти його тільки в світлі* 
своєї доктріни. А так зробив власне Ерн. Він о б с т а в и в  8 усїх боків 
особу Сковороди на стільки с в о є ю фільософію, що — на кінець — 
треба крок за кроком добувати його з під тої шкаралущі, аби відреставрд- 
вувати собі образ фільософа. Се значить те саме, що читати моноґра- 
фію Ерна з постійним застереженєм, і нарешті, відкинувши доктрину 
його самого бути в непевности — чи дійсно таким був Сковорода в своїх 
творах, чи дійсно вловив автор моноґрафії всю суть його світогляду, 
чи лише бачив його таким, яким бачити йому було потрібно.

Дезорієнтацію власне вносять дві глави нрацї Ерна: перша і по- 
слїдня. І, о скільки нослїдня може мати своє оправдане як бажане ав
тора потягнути лінію далі* і сконфронтувати фільософію Сковороди з даль
шими етапами росийської фільософічної думки і з сучасними її напря
мами, — то перша глава, вступна, п. з. Основний характер росийської
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фільософічної думки і метода її досліду -  т у т  непотрібна. Бодай не 
потрібна в такій формі і з таким змістом, як їх подав Ерн.

Ерн — автор збірника праць: „ Б о р ь б а  з а  Л о г о с ъ “. Той 
л ь о ґ і в м  він протиставить раціоналївмови нової європейської фільосо- 
фії і ставить його „во главу угла“ росийської фільософічної думки, під 
тим кутом її розглядає. „Орґанїчпість“ христіянської культури — гово
рить він — знаходить свов оправдане і фільософічне завершене в льо- 
ґівмі. Для Росії, — по сути православної — сей льоґізм східно-христи
янської думки се щось в н у т р і ш н о  дане, се спадщина по великих от
цях і подвижниках церкви. Тому він його бачить скрізь там, де росий- 
ські мислителі виступали до боротьби з західно-європейським раціона
лізмом, — а слідом за тим ставить їх в одну лінію. „Треба бути зовсім 
слїним — пише Ерн — щоби не бачити, що росипська фільософія, по
чинаючи з великого „старця“ Сковороди єсть бевпереривне і все вро
стаюче почуте стихії Ao^oę-a, почуте як результат впливу на росийську 
думку все вростаючого і все більше пильного досліду західно-європей
ського раціоналізму“. А далі’ : „Щось єдине бачить ся і відчуваєть ся 
у всіх представителїв росийського фільософічного самонізнаня, і діалек
тика, шукане в житю, європейська образованість, варварська стихій
ність, чудацтво і траґізм особистих переживань, — все ріжними доро- 
гами веде до одного, і все ріжними тонами вливаеть ся в одну симфо
нічну цілість“. І автор навіть вичисляе поодиноких представників ро
сийської фільософічної думки, намічує її етапи аж до нинішнього дня. 
Нам до того ніякого діла, у всякім разі’ се для нас менше важне 
в данім випадку. Для нас важно спитати тільки: то всї ті росийські 
мислителі, яких вичисляе Ерн, отже Киріевський, Бухарев, Юркевич, 
Машкин, Федоров, Печерин, Хомяков, Вл. Соловпов, С. Н. Трубецкій, 
Б>Д|ванов і врешті сам Ерн з своїми товаришами ■— се мав бути орґа- 
яїчне^цродовжепе“ Сковороди? Чи не за сміло і нерозважно потягнена 
така лїнї^розвою росийської фільософії? По перше: чи дійсно признав 
би ся сам СкЬророда до тих всіх счоїх нащадків, на яких вказує автор, 
— починаючи славянофіламн і Лопатїним, а кінчаючи Вяч. Івановим — 
хоч би вони всї й признали ся до нього? Думаю, що нї. Але друга 
справа важнїйша: тут іде весь час бесіда про р о с и й с ь к у  фільосо- 
'фічну думку. А шо може мати спільного з нею Сковорода — Українець? 
Йогож психіка 8 ґрунту инша, як всіх їх, він виріс серед пнгапх обста
вин, він був в і л ь н и м  сином української природи, не душив ся возду- 
хом кабінетів як всї ті мислителі, — його думка була свобіїна, а не 
„підпольпа“, — він не знав ніякого „скаканя в гречку“, яке показувала 
весь час росийська фільософічна думка, не заплутував ся сам в собі, а був 
послідовний від початку до кінця. Повторюю: психіка з ґрунту инша, —
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а инша між иншим і тому, що не росийська, а українська. І вже в сама» 
сим фактом треба би числити ся і виділити Сковороду окремо з поміж 
„русскихъ“ мислителів, навіть колиб він не мав розвиненої свідомости на
ціональної. А на факти тої свідомости мусїв наткнути ся Ерн, студіюючи 
жвтєписний матеріал до Сковороди. Тиачасом Ерн раз тільки вабуваеть с» 
і починаючи біоґрафію Сковороди називав його „украинскимъмудрецомъ“. 
Поза тим він скрізь родоначальник росийської фільософії, її їенїяльний 
початок. І скорше Ерн дошукать ся в нїм „тайною батька славяно- 
фільетва“, шукає за схожими місцями у Достоевскою, порівнує його- 
з усякими можливими росвйськими мислителями — а не спробує навіть 
згадати і опредїлити ті специфічні прикмети його думки та психіки, які 
мають орґаиїчний звязок з його українським походженєм і окруженєм.

З тим всім характеристика Сковороди, яку подає Ерн, мусїла вийте 
etwas schief. Тут зображений наш земляк на иншій площині’. Ще раз 
жаль, що Українець тої книжки не написав.

Ще на одну річ треба звернути увагу в моноґрафії Ерпа. Се 
— так модне в сучасній Росії — кокетоване з небом і всякими  ̂
космічними проблемами. Ерн, заки переходить до самої біоґрафії Сково
роди, до „прольоґу на землі*“ — пише цілу главу — „прольоґ на небі“. 
Гете, пишучи свого „Фавста“ міг дати такий „Prolog im Him m el“ , бо 
се був художній твір і через те набирав ширшого вначіня, натякав не
наче на тон світовий проблем, який ввійшов в основу „Фавсга“ ; але 
тут, в н а у к о в і м  творі се що найменше разить, коли Ерн пише: 
„Основний ввук, яким звучала для Сковороди світова будівля, і яким 
його душа сночуваючо відкликала ся па жите, родив ся якби до фізич- 
ного уроджена Сковороди в метафізичній глубинї бутя“. Се поетично, 
але зовсім не акцентує індівідуальносте Сковороди, навпаки робить її 
одною в фіґурок лялькового театру, якого машинерією кермує хтось над 
хмарами. Ефект не бажаний, думаю, для самого автора. Доктрінерство 
сучасних піонерів фільософічпої думки в Росії і тут зле відбило ся.

М. Федюшка.

В. Д а н и л о в ъ  — П и с ь м а  И в а н а  В а г и л е в и ч а  къ  М. А. 
М а к с и м о в и ч у  (Рус. Фил. Вѣстникъ, 1912, № 4, стор. 407—416).

Досі' уважапо першим листом Максимовича до галицьких Україн
ців його лист з 1840 р. до Дениса Зубрицького. Заслонюючи авторите
том Максимовича метаморфозу в своїх поглядах, оголосив сей лист дру
ком Яків Головацький іще 1863 р. в другім випуску літературної збірка 
„Галичанинъ“ п. 8. „Письмо о гаяицко-руской словесносте Профессора 
Михаила Максимовича, писаное въ 1840. году изъ Кіева“ (стор. 107—
110). З паперів Дениса Зубрицького в бібліотеці ґр. Баворовскпх у Львові
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видав сей лист, а окрім того ще чотири листи Максимовича до Зубриць- 
кого проф. Студппськпй в статі* „З кореспондеициї Дениса Зубрвцького 
(Рр. 1 8 4 0 -1 8 5 3 )“ в ХЫП томі „Записок Наукового Товариства ім. 
Шевчепка“ (і відбиткою). Оголошенне друком листів Вагилевича до 
Максимовича дав змогу установити вчасніший час навя8ання кореспон
денції галицьких Українців з Максимовичем, а саме рік 1837. Хто при
чинив ся до сеї кореспонденції, не говорить ся у двосторінковій вступ
ній замітці перед листами.

Перший лист Вагплевича писаний у Львові 7 цвітня 1837 р. Ц і
кавий він для історії фолькіьорних і етноґрафічпих його занять. При
носить і деяку подробицю з тодішнього нашого книжкового руху й уко- 
вого житя у Галичині. Згадуеть ся тут, як „ще тогід лїтї М. Шашке- 
вичом відосланий забавник (себто Русалка Дністровая) до Будима та 
відпечатан ще не дійшов сюда до нас; притім переповнений торопкими 
памилками, як самі о тім кажут ісправлятелї“. Вагилевич нарікає, що 
нема ніякої інтелігенції поза попівством, а не стане хто попом, так про
пав для українства. Жалуєть ся, як тяжко спровадити до Галичини ро
сійські видання, тому просить повідомити, „які вийшли книги про 
ІОжпо-PjCb і в южпорускім язику“, а окрім того, „які сут парічя на 
цілій Україні, понад Припетї і на обох побережах Дніпру і по инших 
околїх“. При кінці звертаєть ся 8 прошеннєм до Максимовича „пере- 
нети на свої руки“ його переклад Пісні про похід Ігоря, який давно 
вже лежить у цензурі в Будї.

Другий надрукований лист Вагилевича до Максимовича мав дату 
17 серпня 1838 р. Сумує тут Вагилевич, що „ніхто не дбає о просві- 
щепіє пародпоє, алп і ніхто не знає, що то є отчипа і соотчичі. Бо де 
недоуки безглуздії дурними стихами нудят і азбучнії колотники хулят, 
а опєть де без средоточія все розтерзано і утло“, чи може там бути ще 
гірше? Дур чіпаєгь ся голови в таких обставинах і Вагилевича піддер
жує тільки віра в будуче відродженнє. Він інформує Максимовича про свої 
еанятя, дає деякі замітка до задуманого Максимовичем впданпя Пісні* 
про похід Ігоря і просить дещо з Ходаковського, якого ріжні статї 
рад би видати. В третім листі* з 5 січня 1842 р. говорить Вагилевич 
про вражіннє, яке зробила на нього статя Максимовича „О стихотворе
ніяхъ червонорускихъ“ в „Кіѳвлянин-i“ ва 1841 р., заявляє охоту дещо 
свойого післати для „Кіевлянина“, а в эаміну просить українських ви
дань Росії. Сподію ся, що автор не буде відволікати справи опублі
кован а і листів Зубрицького до Максимовича, а може й Головацького, 
як і вони є в руках автора. М. Возпяк.
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БіблїоґраФІя і бібліотеки.
S. J. C z a r n o w s k i  — L i t e r a t u r a  p r z e d d z i e j ó w  P o l s k i  

i z i e m  s ą s i e d n i c h  s ł o w i a ń s k i c h ,  Варшава Краків, 1909, ст. 148.
Головна вадача наукової біблїоґрафії се подане типу всіх найдріб- 

нїйших праць даної области внаня з можливою точністю. Не може 
вона ограничити ся лишень до вичисленя загальних, більших розвідок, 
котрі звичайно кождий дослідник знає вже па память, мусить обняти со
бою і дрібні статі но часописах, що не кождому доступні, доперва 
тоді з so же вона осягнути свою ціль. Такою на жаль не є біблїоґрафія 
п. Чарновского. Коли б автор пропустив в своїм списі лишень деякі 
маленькі розвідки, то се з огляду на трудність піднятої ним вадачі 
можна би йому ще дарувати. Тут одначе н. Чарновський зігнорував не 
лишень всі маленькі статейки, але навіть більші наукові праці. Для при- 
міру вкажу лиш, що не подав він відомости пї про одну працю Ханенка, 
а з творів нроф. Антоновича згадав лишень три. Про поввість бібліо
графії п. Чарновского найліпше поняте дасть нам факт, що не пробу
вав вія в ній узгляднити навіть розвідок друкованих в такім видавництві 
як труди археольоґічних роеийських з'їздів. Взагалі* вдаряє нас тут ціл
ковита недостача роеийських праць, котрі всі повинні бути узгляднені, 
тим більше, що сама біблїоґрафія друкована була в Варшаві, де всі вони 
були легко доступні. Вартість праці п. Чарновского вменшає ще і та 
обставина, що зібрані ним заголовки книжок подаві зовсім невідпо
відно. Завсїди при кождім з них повинно бути назначене місце виданя, 
рік, формат, число сторін, ілюстраций і инші подібні подробиці*. Тимча- 
сом ми в біблїоґрафії п. Чарновского можемо нерідко стрінути ся з та
кими цвітками:

H a d a c z e k  K a r o l  dr .  Grabarka niesłuchowska. Kilka 
uwag o czasach przedhistorycznych Galicyi. Ślady epoki t. zw. 
archaiczno mykeńskiej w Galicyi. Z badań archeologicznych o do
rzeczu Bugu.
Чи в такого поданя заголовків праць друкованих по ріжних періо

дичних видавництвах може хто пебудь бути мудрий — не знаю. В кож
дім разі* се найліпше дає свідоцтво біблїоґрафії п. Чарновского, яка 
лишень зглядно представляє якусь вартість. І  шкода, що автор видавши 
її власним накладом, наразив ся на великі страти, хоч науці* не приніс 
тим великого хісна. В . Гребепяк.

B i b l i o g r a f i a  s ł o w i a n o z n a w s t w a  p o l s k i e g o .  Z e s t a 
w i ł  E d m u n d  K o ł o d z i e j c z y k .  Nakładem Akademii Umiejętności, 
Краків, 1911, 8°, стор. Х Х +303.

Забравши ся до написання історії польського славянознавства та
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славянофільства, автор отсього нового польського біблїоґрафічного під
ручника відложив швидко перо, бо пересвідчив ся, що без приготовних 
праць не можна виконати такої задачі. Увяв ся тому ва зложеннє бібліо
графії усїх праць, виданих осібно, та статий по часописах з поля сла- 
вянознавства, „щоби нідставовою працею сього роду не тільки уможли
вити обчисленнє цілого дорібку польської думки на сім полї, але також 
приспішити поступ дальших дослідів, а дослідникам як сучасним, так 
і будучим улекшити працю. Ся друга цїль не менше важна від першої. 
В культурі, яка буйно роввиваеть ся прискореним темпом, в таке богат
ство найрізноманітніших творів, що наукова книжка 8 якогось обсягу, 
а тим більше статя у часописи навіть мимо справжньої вартости вже по 
кількох літах переходить у забуте, а новий робітник, що вступає на дане 
поле, одержує вражіннє, що перед ним ніхто не вправляв сеї ниви внання. 
А його обовявком є пізнати як не все, що вроблено на данім полї науки, 
то принайменше важнїйші праці, які легко можна вибрати при помочи 
бібліографії“. Вона повинна йому відразу вказати, що з того обсягу має 
польська суспільність, чи, коли та як ваймала ся поодинокими славяи- 
ськими народами, а тим самим повинна увільнити його від мозольних 
пошукувань, злучених з великою стратою часу.

При складанню бібліографії виходив автор 8 сеї точки погляду, що 
бібліографія має не тільки польським письменникам, що займають ся 
Славянщиною, вказати, хто коли працював над яким питаннєм, але також 
повинна поінформувати Славян, як ними вабмали ся Поляки та які їх 
твори перекладано на польську мову. Так вадумана бібліографія пере
ходить сили одного чоловіка й ноже бути продуктом вбірної праці. 
Одначе укладчик з малою тільки чужою помічю доконав вадумане діло. 
Тому й легко пояснити сі похибки, пропущення і недокладности, яких 
повно в зазначеній бібліографії.

Передусім хитке та неправдиве означеннє „польського славянознав- 
ства“. Під польським славянознавством треба би, вдавть ся, ровуміти всі 
ті передусім наукові твори, які написали Поляки в польській або иншій 
мові про якусь сторону житя славянського племени, частини його або 
й одного славянського народу. Бібліографія усього того разом дала би 
обє» того, до чого дійшла польська думка, як автор акцентує, на сім 
полі. Одначе коли Українці (або й Білорусйни) були приневолені в поль
ській мові виборювати собі право на національну окремішність, на право 
самостійного культурного та політичного розвою або освідомлювати По
ляків, що ніколи не грішили внаннєм української справи, про дане неві
доме Полякам питання чи боронити себе перед несправедливими вакидами, 
чи думки тих Українців се також думки Поляків? Отже питаннє, видвиг- 
нене автором спірне й було би саме цікаво знати, кілько 8 тих 56 сторін,
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які в книжцї займають „Rusini“ (стор. 196—252), написали Поляки, 
а кілько Українці*.

Матеріал у книжцї розділений ось як : І. A. Słowiańszczjzna wo- 
góle (стор. 1—22), В. Słowianofilstwo polskie (стор. 22 — 26). II. Sło
wiańszczyzna zachodnia: A. Czesi (стор. 28—70). В. Słowacy (стор. 
71 — 77). С. Łużyczanie (стор. 7 7 -8 0 ) .  III. Słowiańszczyzna południow a:
1. Słowieńcy (стор. 84 88). 2. Serbo-Chorwaci (стор. 8 9 —112). 3. 
Bułgarzy (стор. 112 — 118). IV. Słowiańszczyzna wschodnia: A. Rosyanie 
(стор. 119 — 196. B. Rusini (стор. 1 9 6 -2 5 2 ). C. Białorusini (стор. 252 
— 256). До всього додане доповненнє на чотири сторони (стор. 257— 
260). Як з початку по передмові вичислені часописи, подані скорочення 
і спис важнїйших предметів, так кінчить книжку спис осіб і авторів 
(стор. 261—301) і двосторінковий виказ друкарських похибок і спро
стовань.

З поодиноких народів найбільше місця займає великоруська бібліо
графія (стор. 771/*), потім ідуть инші народи в такім порядку: Українці 
(56), Чехи (427г), Сербо-Хорватн (33 V2)̂  Словаки (6V2), Болгари (6), 
Словінці і Білоруси (но 4), Лужичане (З 1̂ )* Українці* і Білоруси по
терпіли на кошт Великорусів, бо термін „Rosyanie" брав укладчик не 
тільки в національнім, але й часто у державнім розумінню. Загалом не 
дуже воно льоґічно раз дїлити матеріал по народностям, як повинно 
бути, то знов розбивати сербо-хорватську Групу па такі підвідділи: А. 
Chorwacya, Sławonia, Dalmacya (стор. 89—99). В. Bośnia і Hercego
wina (стор. 9 9 -1 0 1 ) . С. Serbia (стор. 101— 110). D. Czarnogóra (стор. 
110—112). Віддїл про Білорусів був би випав значно богатше, як автор 
був би покористував ся першим томом капітальної праці про Білорусів 
проф. Карского, де саме поданий систематичний огляд вивчення білору- 
щини. Зрештою про инші славянські народи додали богато цінних замі
ток і поправок до бібліографії Колодзейчика проф. Н. Петровский 
в липневій книжцї за 1912 р. „Журнала Министерства Народнаго Про
свѣщенія“ і ироф. Францев п. з. „Библіографія польскаго славяновѣ
дѣнія“ в 1 і 2 кн. за 1912 р. „Русскаго Филологическаго Вѣстника“. 
Мені позістає сказати дещо про український віддїл, вівсїм зігнорований 
проф. Францевом.

Як скрізь, так і в українськім відділі* пороблені дальші розділи, 
а в них іще менші. Чи може такэ дїленне видержати наукову критику, 
покаже приложѳнне поступовання укладчика до українського відділу. 
Отже наперед іде „Ogólne“, потім „Etnografia“ (розумієть ся, загально), 
а чотири сторони далї зачинають ся підвідділи : Obrzędy weselne, Zwy
czaje і obrzędy, Podania, bajki, przysłowia, Pieśni. Наступає „Geogra
fia“, a 7 сторін далі знов підвідділ „Mieiscowości“ ; далї „Historya“
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має по чотирох сторонах підвідділи: Dzieje rusko-polskie, Dzieje ko
zackie, Starożytności ruskie. „Historya literatury“ так само по
переджає підвідділ „Poszczególne sylwetki“, „Literatura* — „Anoni
mowe*. В продовженпю маємо відділи для „Lingwistyk и“, „Oświat-и 
і kultur-и“, „Religii і kościoła* з підвідділом по двох картках „Dzieje unii“, 
далі „Spraw polityczn их* (підвідділ „Sprawa polsko-ruska“), „Spraw 
ekonomiczn-их“, „Sztuk piękn-их“, „Korespondenc-ій“, i „Vari-й. Ha 
основі самого титулу, який часто нічого не вказує, тяжко примістити 
його в відповідне для нього місце й тому поділ матеріалу на такі від
тінки не тільки малу віддає прпслугу при користуванню бібліографією, 
але й утруднює його. І пе так перекручення, неточности та пропуски 
треба закинути сій бібліографії, як отсей нещасливий помисл заведення 
підвідділів. Через се користаннє з бібліографії навіть для спеціаліста 
досить трудне; досить піднести, що автор не опер ся на азбучнім по
рядку, догіднім при пошукуванню, але ніби на хронольоґічнім ладі, який 
до того не все видержаний прим, в українськім відділі на стор. 203 (NN 
3918 і 3919), 217 (NN 4112, 4113/4114), 225 (NN4258, 4259, 4260) 
і т. д. Дуже невідповідно є в бібліографії збивати під одно число роз
відки та статі одного автора, про одну місцевість чи що подібне (NN 
3812, 3822, 3831, 3837, 3839 і т. д. і т. д.). Найліпше, як кожда річ 
має свій нумер. Відділів можна зробити кілька, по можности пайменше, 
коли при статях не подаеть ся змісту, а в кождім відділі завести азбуч
ний порядок.

Повнота матеріялу належить до далеких дѳзідѳратів. І тут були би 
віддали прислугу укладчикови сі бібліографічні показчики, які є у нашій 
науці, отже „Спис творів Івана Франка за перше 25 літе єго літературної 
дїяльности*, зладжений Михайлом Яавликом. Богато доповнень був би по
робив автор, бо др. Франко і сам писав повне десятилїтє для польських 
видань і його твори часто перекладали ся на польську мову. Іван Бм. Ле- 
вицький довів друком свою бібліографію до 1893 р., а прецінь він за
значу є усі польські друки, що вийшли зпід пера Українців. Був би 
придав ся авторови і показник „Литератур-и украинскаго фольклора 
1777 — 1900* (Чернигів 1901) Бориса Грінченка. Доповнення до нього 
пододавав у рецензії др. Франко в „Заиисках Наук. Тов. ім. Шевченка*, 
як і до показчика Михайла Коморова п. з. „Т. Шевченко въ литературѣ 
и искусствѣ* (Одеса, 1903). Звідси можна довідати ся про переклади 
Шевченкових поезій на польську мову Ґрудзїньского, Солєцкого, Зиґ- 
мунта Людоміра, Т. Шумского.

Бібліографія Левицького була би помогла авторови також пороз
кривати псевдоніми та криптоніми авторів. „Prawdolub R usin“ в № 4539 
се Омелян Ілля Коссак, „S. Р. z Dobrzan“ в Ж 3928 се Стефан Пе-
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трушевич, статі' під 2 і 3) в № 4111 належать до Варлаана Компаневича, 
як також „Uwagi і postrzeżenia" в № 4249; в індексі осіб Компаневича 
вена зівсім. Поміщена статя Конпаневича разом в відповідю Венедикта 
Левидького, а в індексі знов вена відсилки. Під Лг 4441 повинно стояти 
не „М. Z. Górski“, але ВМ. Za. Górski“, що и легко перечитати М. 
Загорський. Богдан Барвінський перехрещений на Ронана в Лі 4107, 
Під Лі 3938 через непорозуміпнв дістали ся „Dumy podolskie za czasów 
panow ania tureckiego“ Тимона Заборовского. В індексі чомусь „Нгу- 
horyj P .“ стоїть під г, а не п, а числа не все вірно зазначені (при 
Франкови Лі 4363 ванісць 4364). Винайдений рівнож Василь Куліш 
коштом Панька, а Мордовцїв двоіненнвй: „Mordowcew Danilo“ та „Mor
do weć ruski pisarz“.

Навіть з видань, які мав автор під рукою, не все цитоване, прим, 
8 „Rozmaitości*, виленської „Literatur-и і krytyk-и“ ва 1837 р., в ви- 
ленського „Bojana“ за 1838 р., якого видав Адам Пвнькевич, „Ziewoni-i“ 
Бельовского і т. д. А ось кілька доповнень з того, чого я не стрітив 
у книжці Колодзейчика. Все, що тут подане, вібране прихапцем на освові 
того, що вав під руками, без ніяких пошукувань у якій бібліотеці, а се 
е заразом свідоцвом, як дуже неповний відділ польського українознавства 
в обговорюваній книжці.

Б а е р. Powiat Trembowelski. Szkic geograficzno • historyczny, 
etnograficzny. Львів, 1899.

Б а р о н и  Садок .  Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce 
zebrał i wydał ks... Львів, 1891, 8°, стор. 307. Подано тут богато укра
їнських народнії традицій, українських лірницьких пісень побожного 
вмісту й такого подібного матеріалу.

Б о н к о в с к и й  Д. Haódzia. Śpiewek ukraiński z towarzyszeniem 
fortepianu. Київ, 1855.

Б у щ и н ь с к и й  С т е ф а н .  Pieśni Antoniego Szaszkiewicza wraz 
z jego życiorysem. Краків, 1890.

Г р а б о в и ч  І л я р і й .  Przyroda w  pieśniach ludowych polskich 
i ruskich (Відбитка 8 „Sprawozdania Dyrekcyi c. k. wyższego gimna- 
zyum w Samborze za rok szkolny 1890“ i 8 такого-ж „Sprawozdania“ 
są p. 1891). Самбір, з друкарні Шварца і Трояна, 1890, 8°, стор. 84.

Г р и г о р о в и ч  І в а н .  Słownik wyrazów huculskich (Pam iętnik 
Towarzystwa tatrzańskiego. Tom V. Краків, 1880, стор. 26—35).

Ґ о л е н б й о в с к й й  Лу к а .  Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. 
(Перше впданнз вийшло в Варшаві 1830). Містить і українські тексти.

З у б р и ц ь к и й  Д і о н ї в .  „О śpiewach ludu pospolitego“ („Piel
grzym Lwowski“ на 1823 p., стор. 4 9 -5 0 ) .  В першім річнику сього 
календаря на р. 1822 до статі самого редактора — професора унївер-
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ситегу Гітнера ц. я. „Śpiewy ludu“ додані дві українські піснї про 
Гриця і козака та Двюбу.

І с к р и ц ь к и й  О л е к с а н д е р ,  др. Zażalenie Dra Aleksandra 
Iskrzyckiego, adwokata w Sanoku, wniesione do Wysokiego c. k. P re- 
zydyum Sądu krajowego wyższego we Lwowie na postępowanie c. k. 
Radcy Sądu krajowego Wgo Leona Budzynowskiego, jako przewo
dniczącego Trybunału Przysięgłych w procesie Olgi H rabar i towarzyszy 
o zbrodnię stanu. Сяпік, 1882. Брошура заборонена в Австрії.

К л е н е р т о в и ч  М и х а й л о .  Teraźniejsze dziennikarstwo galicyj
sko- i węgiersko-ruskie. („Słowianin“, dwutygodnik polityczny, Львів, 
1869, ч. 5, стор. 68—70). В ч. 9 його-ж статя „Szczep wielkoruski. 
Odczyt publiczny J. Bielajewa w Moskwie“.

К о л ь б ѳ р г  O. Rzecz o obchodach weselnych ludu. (Na dziś, т. Ш, 
Краків, 1872). Побіч польських наведені й українські піснї й обряди.

К о и п а н е в и ч  В а р л а а н .  Podhorce przez... (Lwowianin, Львів, 
1838, т. ѴП).

К о с т е ц ь к в й  П л я т о н ,  Recenzya Zorji Galickiej na god 1860 
(Przegląd Powszechny, Львів, 1860, чч. 97, 99—100).

К р у ш и н с ь к и й  I. Komedya dziejów. Lwów, lipiec 1848, folio, 
стор. 2.

— Odpowiedź na protest niby kleru ruskiego dekanatu, kulikow- 
skiego... Wrzesień, 1848, druk Poremby. (Львів), 8°, стор. 6.

Л ѳ в и ц ь к и й  В е н е д и к т .  О napisie ruskim na dzwonie św. Je 
rzego we Lwowie, przez... (Czasopismo naukowe, od zakładu narodo
wego im. Ossolińskich wydawane, Львів, 1831).

Л е в и ц ь к и й  І в ан .  Ruch Rusinów w Galicji w pierwszej połowie 
wieku panow ania Austryi (1772— 1820). Львів, 1879, пал. 8°, ст. 32.

Л ѳ в и ц ь к и й  Осип.  Odpowiedź na zdanie o zaprowadzeniu 
abecadła polsk. do piśmiennictwa ruskiego (Rozmaitości dnia 17. Lipca 
32 29 roku 1834 str. 228). W  Przemyślu w drukarni Biskupiej ob. gr. 
kat., 1834, 4°, стор. (4).

Л ( ѳ о н т о в и ч  Т е о д о р ) .  Odpowiedź na artykuł o nieistnieniu 
Rusinów, umieszczony w Numerze 2-gim Dziennika Narodowego. (Львів, 
1848), 8°, стор. 15.

( М а р ц ї н к о в с к н й ) .  Stepy, morze i góry. Szkice i wspom nienia 
z podróży przez Antoniego Nowosielskiego. Два топи, в Вильнї, 1854.

М а с л я к  В о л о д и м и р і . .  Kartka z dziejów literatury m ałoruskiej. 
Z powodu 25-letnej rocznicy literackiej działalności Józefa Fed’kowicza 
(Nowa Reforma, Краків, 1886, ч. 153).

М о г и л ь н и ц ь к и й  І в ан .  Rozprawa о języku ruskim. Відень, 
1837. Видаинб в 1848 р. вже друге.

8жпжсжх Наук. Тов. їх. Шевченка, т. CXY. 16
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Н е в я д о м с к и й  Ст. Pieśni ludu ruskiego na fortepian. Львів, 
два випуски.

О л е в и н ь с к и й  Любі н .  Czytanka stenografii polskiej i ruskiej 
szkoły Lubina Olewińskiego (Львів, 1864, чч. 14, стор. 60, 1865, чч. 
22, стор. 130 +  індекс, 1866, чч. 6, ст. 36). Той саи видав у Львові 
в 1866 р. „Memoryał w  sprawie Towarzystwa Stenografów polskich 
i ruskich szkoły L. 0 . “ (4°, стор. 8).

O o b r z ę d a c h  grecko-unickich. Jako kwestyi czasów dzisiejszych 
w  Galicyi wschodniej. Przez księdza tegoż obrządku (Івана Волинського). 
Львів, 1862, 8°, стор. ѴІІЧ-167-|-1.

П е т р у ш е в и ч  А н т і в .  Wiadomość о Diariuszu, czyli dzienniku 
ks. Porfirego Ważyńskiego, biskupa Chełmskiego, od roku 1780 do 
1804 dnia 4 Lutego napisanym. (Przegląd Archeologiczny, Львів, 1883, 
8. II, стор. 43—72, 8. Ш, стор. 38—50). Тамже в II в. йогож „Urzę
dowa Wizija Cerkwi і Monasteru Ś. Jerzego Męczennika we Lwowie* 
8 1765 p., а в Ш в. „List Filipa Orlika* 8 5 серпвя 1727 i „Źródła do 
słowiańskiej ornamentyki*.

І І р о ц и к  А н д р і й .  Eobieta w poezyi Szewczenki. Studyum kry
tyczne. Napisał... naucz. gimn. Nakładem autora. Львів, 1894, 16°, 
стор. 32.

П а в л ї  Же ґ о т а .  Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. Томи І—II. 
Львів, 1839, 8°, стор. 177+(3), 1840, стор. 205 +  (11).

P l a n  nauki języka ruskiego w gimnazyach galicyjskich i instruk- 
cya dla nauczycieli tego przedmiotu. Львів, Накладом ц. к. Краевої 
Шкільної Ради, 1893.

( П о л я н с ь к и й  Тома). Słowo jedno w celu wzajemnego porozu
mienia. (Перемишль), 1848), fol. стор. (3).

Р о м а н ч у к  Я р о с л а в .  Niewolnica. Opowieść Marka Wowczka. 
(Gazeta Narodowa, Львів, 1885, чч. 221).

— Orysia. Idylla P. Kulisza. (Gazeta Narodowa, Львів, 1885, 
ч. 164).

R u s i n  (Павлик Михайло). Ruskie czytelnie ludowe (Przegląd 
Społeczny, Львів, 1887, стор. 2 4 1 -2 4 7 , 344—364, 4 4 4 -4 4 6 ).

S p r a w a  ruska w  pismach rosyjskich. Przedruk ze „Słowa Pol
skiego*. Львів, 1896, 16°, стор. 23.

Т р у с в в н ч  I. Kwiaty і owoce. Київ, 1870. Побіч статі „Przy
słowia od nazwisk szlacheckich* спеціально до України відносить ся 
іще инша на стор. 229—257 п. 8. „Legendy о Kijowie. Opowiadanie 
starego Kiryły*.

U w a g i  nad rozprawą o „tak zwanych* Rusinach w Dzienniku 
narodowym Lwowskim Nr. 2 umieszczoną. Drukowano w  Przemyślu. 
(1848), 4 е, стор. 2.
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Ч е р к а в с ь  кий Е в с е в і й ,  др. List pasterski о języku halicko- 
ruskim, Львів, 1859, 8° (Відбитка з „Dodatku tygodniowego przy Ga
zecie Lwowskiej“, Львів, 1859, ч. 21);

Я в о р с к и й  Як і в .  Przypomnienia ukraińskie, czyli wiara ludu 
w swą przyszłość przez... z Ukrainy. Париж, 1846.

При перерібцї бібліографії для нового видання ножна би повики
дати численні безвартісні часописні статі. Цілість польського україно
знавства, коли вважити, в як численних випадках були авторани таких 
польських статий самі Українці, не представляетъ ся імпонуючо. А коли 
ваглянути до них, так тоді* простираетъ ся широке та бездонне йоре 
незнання України. Може книжка Колодзєйчика, в яку вложив він так 
велику скількість праці і за яку заслужив на повну вдяку від усїх до
слідників, буде зворотом до ліпшого. М. Возняк,

И з в ѣ с т і я  О д е с с к а г о  б и б л і о г р а ф и ч е с к а г о  О б щ е с т в а  
п р и  Имп.  Н о в о р о с с і й с к о м ъ  у н и в .  Томъ I, 1911 — 12 гг., Одеса 
1913, ст. 426.

Недавно засноване в Одесі бібліографічне Товариство почало ви
давати свій орґан, ї  й том котрого, обіймаючий 10 випусків, отеє ле
жить перед нами. Знаходимо тут кілька більших статей на загально-бі- 
блїоґрафічні теми і ряд рецензій 8 ріжних галузей науки.

Зі статей слід одмітити отеї: „Задачи библіографіи“ проф. L 
Л и н и и ч е н к а  (ст. 10 — 18) і „Новое теченіе въ русской историко- 
литературной наукѣ“ доц. В. Л а з у р с ь к о г о  (ст. 271—281).

Статя Лазурського написана з приводу нових росийських праць па 
сю тему — Ѳвлахова і Гершензона і трактує про метод в історії літе
ратури.

Д. Лазурський докладно сниняєть ся на поглядах обох авторів, 
які проповідують боротьбу проти історизму в области історії літератури, 
накликують до естетизму. Своїх поглядів він не висловлює, хоча видимо 
не спочуває „крайностям“ розбираних дослідників. У всякім равї статю 
можна прочитати не без цїкавости.

З рецензій треба насамперед одмітити широкі критичні замітки 
проф. Л и н и и ч е н к а  на книгу В. Л я с к о р о н с ь к о г о ,  Исторія Пере- 
яславльской земли (в 1-м вид. 1897 р.), ст. 151— 173, П. К л е н а т -  
с ь к о г о  па Б а р а д а ,  Критико-сравнительный анализъ договоровъ Руси 
съ Византіей (ст. 22—39) і А. Ф л о р о в с ь к о г о ,  Новый взглядъ на 
происхожденіе Русской Правды (ст. 97 — 122) з приводу праці проф. 
Goetz’a. Проф. Линниченко відмовляє праці Ляскоронського всякого на- 
укового значіння. Справедливо характеризує мудрування д. Бараца д.
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Клепатський, взиваючи його метод „легкомисним“, конюнктури »фанта
стичними“. Позитивне вначіннв працї Бараца бачить д. Клепатський 
лише в її стремлїнню реагувати проти закорінепої в науцї безоглядної 
поваги перед текстом старого памятника, поваги, яка допускав лише ін 
терпретацію, тим часом, коли потрібна S реставрація тексту.

Поза сими замітками маемо S кілька дрібних рецензій на цікаві 
для українця видання: В. Л а з у р с ь к о г о н а  „До української драма
тургії“ покійного Комарова, Н. Л а в у р с ь к о ї  на його „Вінок Т. Шев
ченкові“, П. К л ѳ п а т с ь к о г о  на В. Пархоменка, Древнерусская кня
гиня Ольга, Д. А т л а с  на бібліографічні працї В. Семенникова про ви
дання, друковані в Росії в ХѴШ і поч. XIX в. (перед 1807 роком) на 
провінції (між иньшим і на Україні*).

Відмітимо ще замітки Д. А т л а с  „Старая Одесса въ русской ли
тературѣ“ (1820—40 годы), ст. 39— 58 і Меланїї С л а б ч ѳ н к о ,  Село 
Александровка-Арнаутскоѳ (изъ Одесской старины), ст. 3 2 7 -3 2 9 .

Загальне вражіннв від одеського журналу симпатичне. Хотіло ся б 
тільки, щоби в нїм було більше рецензій на Ukrainica.

В новім випуску журналу (в. 1 тома 2 го) знаходимо також кілька 
цікавих для нас заміток, між иишии досить широкий покажчик до Ско
вороди д. Л. Ч и ж и к о в а  (ст. 30—48), виданий і окремо. В своїм 
часї ми спинимо ся докладніше на сїй працї. Вол. Дорошенко.

S l o v a n s k y  P r e h l e d .  S b o r n i k  s t a t i ,  d o p i s ü v  а z p r a v .  
ze  ź i v o t a  s l o v a n s k ś h o ,  Річник XI -Х Ш , В Празі’ 1909—1911.

„Slov. P rehled“ належить до тих нечисленних славянських часо- 
писий, що прихильно ставлять ся до українського руху і подають вірні 
інформації про українське жутв й бутв. Крім загальних статей, які не- 
раз дотикають і українського питаня, містить Sl. Pf. і окремі статі, при
свячені український історії, літературі і культурі. Тут належать примі
ром обговорені нами окремо статі Гнатюка про 40 літну діяльність 
„Просвіти“ (1909), О. Грушевського про українську літературу в 1908 
р. (1909), Єфремова про Шевченка (1911), Кадлвца про М. Грушевського 
(1909), Матернової про Шевченкого Гуса (з перекладом 1909), Українця 
про виставу в Стрию (1910), Повздного про славянський (і український) 
елемент на віденських школах (1911), Бочковського про українське пи
тане (1910, 1911) і Ржегоржа про Богородичні свята у галицьких Укра
їнців (1910).

Крім того подавав Sl. Pf. рецензії на деякі українські книжки: 
прим. 1909 р. на Галицько-руські приповідки Франка (Пати), Літе
ратурно-критичні нариси А. Крушельницького (Пати); 1910 р. Ав
торство Марка Вовчка Доманпцького (Пати), Галицькі обравки Франка
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(Пражака), 3 громадського житя Єфремова (Бочковського), Студії з поля 
суспільних наук і статистики (Бочковського); 1911 р .: Етноґрафічну 
карту Угорської Руси Томашівського (його-ж), Нарис Української літе
ратури і Молоду Україну Франка (с і г) і Оповідана (Ш) Винниченка 
(Харвата) — і некрольоґи Антоновича (1909, ст. 96), П. бфименка 
(1909, с. 188), Б. Грінченка, Кропивницького і Доманицького (1911, с. 
52, Н. В.) і Житецького (1911, с. 399, — cz—) та дрібні звістки (прим, 
про ювплей Сумцова і Багалїя 1911, с. 146 — 7, — cz—) і щомісячні 
огляди. 3. Еузеля.

Житб суспільне і культурне.
L e s  A n n a l e s  d e s  N a t i o n a l i t e s .  — Bulletin de l’Union 

des N a tio n a le s . 1913. N. 3—4. Numóros consacres ä Tótude de 
TUkraine. Стор. 121—200. Париж.

Сей журнал, як видно 8 заголовку, б органом союза національно
стей, що має осередок в ІІарижи. В четвертій статі статуту сього со
юзу читаємо: „Союз національностей має па меті: 1) збирати документи 
етноґрафічні, історичні, літературні, артистичні, економічні, психольо- 
ґічні и соціольоґічні, які дають можливість пізнати душу, минувшину 
й можливости розвитку кождої національности; 2) видавати місячник 
„Записки національностей“, який буде подавати широким кругам читаю
чої публики в безсторонній і науковій формі звістки про змагання всіх 
національностей, що належать до союзу, до кращого житя, і звістки про 
їх поступ на сім поли; 3) подавати до преси усякі замітки інтересні 
для національностей; 4) сприяти уряджуванню наукових місій до ріж- 
них країн земної кулї, орґанїзувати копґреси, виклади й віча, на яких 
будуть дискутувати ся актуальні питання, що відносять ся до націо
нальностей: приймати й витати визначних чужоземців, попирати в Па
рижа ґрупованє ріжних національностей і сприяти роввиткови взаїмних 
відносин між сими ґрупованнями; утворити в Парижи палац і музей на
ціональностей; 5) дати ріжним національностям, що не знають себе, на
году і способи до взаїмного пізнання; показати потребу інтернаціональ
ної федерації для забезпечення автономії кождої з них; 6) видавати ві
дозви до публичности і до державних парламентів“.

Як бачимо проґрама дїяльности і самого союзу національностей, 
і його орґану, дуже широка й інтересна. Число 3 —4 сього орґапу при
свячене Україні, показує, що редакція справді хоче совісно виконати 
поставлену задачу — давати широкій публицї безсторонні й наукові ін
формації про національности. В сім числі знаходимо одинайцять статей, 
.які в загальних рисах, але досить всесторонно освітлюють минуле жите,
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сучасний стан і домагання українського народу на Україні російській 
і австрійській.

Проф. М. Грушевський дав короткий огляд історії українського 
народу від найдавнїйших часів аж до наших днів, крім того повторено 
в перекладі під ваг. „Домагання російських Українців“, його дав- 
нїйшу (1906 р.) статю „Наши требованія“, яка подавала національно- 
політичну плятформу росийських Українцїв 8 часів першої думи (прін- 
цін національно-теріторіяльної автономії з українським парламентом 
у Кпїві) і їх культурні домагання під теперішню хвилю. Л. Цегельський 
дав статю про сучасний стан австрійських Українцїв, їх домагання й 
боротьбу за здїйсненне сих домагань у віденськім парламенті й галиць
кім соймі. На кіпці сеї статі* вгадав автор також коротко про буковин
ських і угорських Українцїв. Я. Федорчук дав інтересний й досить до
кладно написаний огляд українського відродження, а С. бфремов яскра
во й наочно представив віковий гніт московського правительства над 
українським народом.

До сих статей загального змісту треба зачислити також непідпи- 
сані статї про теріторію й населеннв України (з етноґрафічною картою) 
й історичний огляд української лїтератури. Ся остання статя написана 
дуже побіжно. Даючи виказ української* преси, вона ані* словом не вга
дала про дуже численну загальну й фахову галицьку й буковинську 
пресу (виїмок вроблено лише для Записок Наукового Товариства ім. 
Шевченка), не говорячи вже про українську пресу в Злучених Держа
вах Північної Америки й Канаді.

З статей спеціяльнїйшого змісту маємо непідписану статю про 
шкільне питаннє на російській Україні', статю М. Вороного про україн
ський театр, О. Пчілки про народний орнамент на Україні и А. Л. —  
про українську архитектуру.

Уміщені статї не вичерпують, розуміеть ся, всіх сторін україн
ського жетя. Особливо треба пожалувати, що нема спеціального огляду 
українського руху в останнім десятилїтю. Крім того деякі автори могли 
би більше числити ся з публікою, для якої призначені сї статї, й ви
брати й яскравійте підчеркнути головнїйші факти, щоби у читачів на 
було вражінпя неясности й заплутаности. Одначе і те, що вроблено, 
має своє велике інформаційне вначінне. Се число мало великий успіх 
і викликало ряд ваміток і справоздань в світовій пресї. Немилим воно 
показало ся лише для Поляків, і в ч. 5 —6 „Annales“ читаемо замітку, 
що п. Станіслав Сіолькз наслідком статей про Україну виступив в ко
мітету покровителів союву національностей. Правда очі коле, як видко* 
зрештою галицьким Полякам і не місце в сім союзі* національностей,
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який обстоює прінціпи національної справедливости й бореть ся проти 
національного гнїту.

Нарешті мусимо скавати ще кілька слів про передмову, яку напи
сав проф. Сеньобос до чисел „Annales0, присвячених Україні. Шанов
ний професор вагалом мав вироблене понятв і ясний погляд на націо
нальні питання, про що свідчить його інтересна передмова до збірника 
„Les aspirations autonomistes en Europę“, в якій він дав огляд на
ціональних рухів в X IX  столїтю (див. про се мою статю „З новій- 
шої літератури про національне питаннв0 в V II—ѴШ книжцї „Літера
турно-Наукового Вістника0 за сей рік). Одначе треба признати, що 
в своїй передмові про український нарід він не виказав особливого 
знання про нього й розуміння характеристичнїйших моментів 8 його істо
рії. Можливо, що він не завдав собі труду прочитати докладніше істо
ричний огляд проф. Гру шевського або мав кепських інформаторів. Укра
їнський рух в часах козацьких і в X IX  столїтю зовсім не в такий не
винний, як можна би думати ві слів проф. Сеньобоса, який порівнує 
царський указ в 1876 р. до заборони Містралю писати провансальською 
мовою. На Україні розходило ся не о мову лише, а о те, щоби за помічю 
літератури розбудити до житя й довести до національної свідомости й 
активности цілий великий нарід, і росийський уряд бачив в нїм небез
пеку не лише російському абсолютивмови, але й державному становищу 
цілої російської імперії.

Так само зовсім хибним в загальне твердженнв професора Сеньо
боса, що „ Українці не думають повставати й уживати сили ні проти ро
сійської держави, нї проти держави австрійської, що віддала Українців 
на поталу Полякам “, що „вони домагають ся лише автономії, потрібної 
для того, щоби забезпечити пошанованнв їх мові й їх звичаям0. Зовсім 
не лише для забезпечення мови і звичаїв добивають ся Українці авто
номії, а для того, щоби бути панами на своїй землі, щоби жити своїм 
власним і свобідним політичним житвм. На російській Україні україн
ський рух був не лише легальний, але й виразно революційний, та 
і в Австрії українські обструкції в галицькім соймі і віденськім пар- 
ляментї показують досить виразно, що Українці не боять ся уживати 
сили, де сього треба і де се може помогти здійсненню їх демагань. Го
ловна хиба виводів проф. Сеньобоса та, що він представляв український 
рух ВИКЛЮЧНО ЯК невинний культурний ПРОВІНЦІЯЛЇ8М. Через се досить 
дивно виглядав поява листу від російських Українців до проф. Сеньо
боса 8 виразами признання й дякм йому ва його передмову.

Треба ще зазначити, що в „Annaleś* хибно транскрибувть ся 
навва „Україна0, „український0 черев пнсаннв „Ukraine0 (читавть ся 
„Юкрень“) і „ukranien“, бо треба писати „Оикгаїпе0, „оикгаїпіеп0,
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а не думати, вїби то фравцусьна нова не пав способу передати ввук 
„у“ і „І*. А сен недогляд нае свою вагу, бо привчає Францувів ціл
ком хибно вимовляти нашу національну назву.

Микола Залізняк.

J o a c h i m  B a r t o s z e w i c z  — N a  R u s i  p o l s k i  s t a n  p o 
s i a d a n i a  ( Kr a j ,  l u d n o ś ć ,  z i e m i a ) ,  Київ, 1912. Стор. IV+10O.

В cIS книжці автор хоче дати можливо докладний статистичний 
образ польського населення і польської земельної власности в Київщивї, 
Волині S Поділю. В першім рогдїлї під заголовком „Край і люди“ да
ють ся спочатку загальні відомости про територію і характер сих трох 
Губерній, а далі' йде число населення і його поділ релїґійний і націо
нальний. Автор виводить, опираючи ся головно на статистику населеня 
що до релїґії, що на Правобережній Україні мав бути около 800.009 
польської шляхти, себ-то около 9%  загального числа населеня в сїй 
країні. Офіціальна російська цифра Поляків виносить тут 425.552. 
Дуже імовірно, що ся цифра, яку д. Бартошевич навивав цифрою свідо
мих Поляків, тенденційно вменшена, одначе всеж його власні вичислю- 
ваня тав само видають ся нам перебільшеними. Далеко інтереснійший 
матеріал знаходимо в другім розділі — про польську венельну влас
ність на Правобережній Україні. Цифри увято в офіціальних російських 
матеріалів (Ежегодникъ Россіи), вібраних перед ваведеннвм на Правобереж
ній Україні земств для виділення виборців-Поляків в окрему виборчу курію. 
Як справедливо зауважує автор, цифри сї, вбирані для певної політич
ної цїли, можуть бути хиба ванизькі і ні в якім разі вависокі. І всеж 
вони дають нам імпозантну картину польської земельної власности на 
Правобережній Україні. Для прикладу наведемо кілька цифр. Велика 
польська власність виносить 2.202.210 десятин, непольська— 2.333.597, 
значить польська велика венельна власність виносить 4=8,5%, а неполь
ська — 51,5%. Польських властителів великих земельних посїлостей на 
загальне число 4.638 є 2.124 або 45,8%- Польська середна власність 
виносять 74.602 десятин, а непольська — 205.545, або процентово: 
польська 26,6%, непольська 73,3%. Дрібна польська власність вино
сить 29.186 десятин, непольська — 164.150, або процентово: польська 
15,1%, непольська 84,9 °/»- Ще більше на користь Поляків випадають 
цифри про вартість нерухомого майна взагалі. Вартість нерухоностей, 
що належать до Поляків, виборців до земств, виносить 29.326.277 ру
блів, тих, що належать до неполяків — 34.913.372 р., або вартість 
польських нерухоностей становить 45,6%. А число властителів сих не
рухоностей таке: Поляків — 2.521, не-Поляків — 6.918; Поляки ста
новлять 26,7% вагалу властителів. На одного властителя Поляка при
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падав пересічно 11.682 руб. вартости, на не Поляка ледве — 5.046 
руб.,' себто два рази менше. Мя навели лише найзагальнїйші дані. 
Одначе їх докладне розробленне у Бартошевича дав дуже богато інте
ресного і вартого уваги. Було би добре, як би і  наші дослідники спро
бували докладнійше прослідити національно-маєткові відносини на Пра
вобережній Україні, бо д. Бартошевич згідно в поставленою собі зада
чею дав обрав лише польського стану володіння. Ж. Залізняк.

M a r c e l i  P r ó s z y ń s k i  — P o w i a t  l w o w s k i ,  Львів, 191t, 
стор. 127+ 1  табл.

Ся робота видана .львівським окружним союзом“ Towarzystwa 
Szkoły Ludow ej: вже в сього внати, що викликали її потреби не нау
кові, але орґапївацойні, просвітно-полїтичні. Не вважаючи на се, праця 
мав доволі обвктивний характер і дав гарний образ теперішного стану 
львівського повіта. Зміст книжки такий: Характеристика повіта, загаль
ний обрав ровміщеня людности, васелепв і поверхня, пол, приріст люд
ности, еміграція і іміґрація, громадська приналежність, розміщене люд
ности по конфесіям, вріст людности по конфесіям, товариська мова, 
церква, ордени, народне шкільництво, ваводові школи і курси, ва- 
хоронки, варяди громад, рільна господарка, табулярва власність, рен- 
тові оселі, інституції: польські, руські, німецькі, жидівські, загальна ха
рактеристика товариств в повіті, уряди, вільні заводи, лїчнвчі ваведеня, 
копалини, великий промисл, ремесло, крамниці і торговля, коршми 
і шинки, спис домашних звірят, закінчене.

Близше розбирати сю роботу в .Записках“ нема потреби, —  вона 
буде цінним показником для практичних організаторів.

І. Крипякевич.

S t e f a n  Ł a g a n o w s k i  — K o l o n i e  p o l s k i e  w P a r a n i e  
(Ziemia 1910, І, стор. 69—71).

L u d w i k  W ł o d e k  — Z w y c i e c z k i  d o  P a r a n y  (Ibidem, 
стор. 2 1 4 -2 1 6 , 230—235, 245—248, 2 6 2 -2 6 7 , 2 7 9 -2 8 0 , 298—299, 
310, 324—326 з ілюстрац.).

T a d e u s z  C h r o s t o w s k i  — Z K o l o n i i  p o l s k i c h  w P a 
r a n i e  (Ibidem, 1911, II, стор. 802—805, 823—826, 843—846 8 14 
ілюстр.).

Треба признати, що Поляки велику увагу ввертають на свої за
морські кольонїї в Злучених Державах Північної Америки, в Бра
зилії і Арґентннї. Не спускаючи з очий справи еиіґрації і опікуючи ся 
нею при помочи еміґраційних товариств і окремих публікацій, старають 
ся Поляки спрямувати еміґрацію в одно місце, де не загрожувала би
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еміґраетам денаціоналізація і оставати з ними в ненастанній ввяви.
0  днин з таких теренів, де Поляки бажали вґрупувати свою еніґрацію, 
була Парана» Туди висилало ся не лише бідних селян-зарібників, але
1 заможних кольонїстів, а в часописах — ще до недавня — писало ся 
про польську республику і т. и. Дальший розвій еміґрації показав одначе, 
що сим мріям далеко до здійснена та що надто велике афішоване гадки 
про республику польську в ІІаранї шкодить самій справі, викликуючи 
опір 8 боку тамошвих властий. Всеж таки не залишили польські круги 
живо цікавити ся рідною еміґрацівю до Парани і піддержують всіляки
ми способами паціональну свідомість своїх земляків. Одним з таких аґі- 
тацийних способів крім часописий і шкіл уважають часті прогульки до 
заморських країв, получені з відповідними плановими викладами» На 
иншім місци ми навели вже цілу збірку літератури на ту тему, а тут до
даємо ще три обширнїйші статі Лаґановского, Влодка і Хростовского, 
які важні для нас тим, що дотикають території, що в вначній мірі за 
люднена також Українцями, а навіть подекуди дають більше або менше 
докладні звістки про стан української еміґрації в ІІаранї. У нас що
йно в остатніх часах зачинаєть ся більше заінтересоване заморською ко- 
льонїзаціею, висилають ся також окремі відпоручники до північної і по
лудневої Америки і студіюеть ся пляново еміґрацію на взір инших на
родів. На жаль наша акція що-йно в початках, а наші ваморські відпо
ручники довго дають чекати на свої спомини з дороги і справоздане
8 ПОМІЧбНЬ І 8 ДЇЯЛЬНОСТИ.

З трьох вгаданих статей найбільше загальна перша в них. На під
ставі книжки П. Денїса: Le Bresii an XX siede подає в ній Лаґанов- 
ский загальні відомости про Парану, а особливо про околицю Курити- 
би, що, як відомо, числить ся осередком польської і української еміґра
ції. Окремих звісток про Українців тут пе подибуємо, ва те загальне 
представлене паранської господарки в околицях, ванятих польською емі- 
ґрацібю, можна віднести і до Українців.

Спеціальний характер мають обі розвідки: Влодка і Хростовско
го, в яких описана подорож по польських (і по части українських) ко- 
льонїях у Паранї. Влодка внаемо як автора більшої праці про пол. 
Америку і кількох дрібнїиших статей 8 того самого обсягу, що були вислї- 
дом подорожи автора в економічних цілях Центрального Рільничого то
вариства, від 1 XI 1907 до З VI 1908. В „Земли“ подані лише два до 
тепер недруковані розділи про подорож до кольопїй над рікою Уґуассу 
і в околицях Куритиби. Написані в формі дневника і богато ілюстро
вані дають вони наглядний образ теперішного положена не лише поль
ських, але й взагалі* галицьких емігрантів. Звісток про Українців небо
гато (так згадує Влодек приміром, що монополь пекарський в Матеушу
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держить Українець, Уличний), одначе докладне змальоване стану кольо- 
нїзації в околици Куритиби кидає світло і на положене українського 
осадництва. Супроти частих голосів, що промовляють вераз дуже горя
чо за Арґентиною і Параною, заховує автор похвальну резерву і я не 
можу не навести його характеристичних слів на стор. 247: „W  ogóle, 
gdy się pozna nieco warunki tutejsze, każde wyraźne słowo zachęty, 
czy poparcia emigracyi wydaje się krokiem nazbyt ryzykownym“.

Для нас найбільшу вартість мав третя з ряду статя Хростовско- 
го, що на підставі довших студій на місци, в кольонїях Vera Guarana, 
Ivaha, Irata, Rio Glaro і т. д., дає обєктивні замітки про характер 
і економічний стан як польської так і української кольонїзації. Автор 
відносить ся до Українців без упередженя. В противенстві до деяких 
польських учених не стидає ся подати сараведливих чисел про націо
нальне відношеає кольонїстів, не вивисшує польських робітників у по* 
рівнаню з українськими, противно галицьких Поляків ставить на рівні 
з галицькими Українцями, а при иншій нагодї пятпує шовінізм поль
ського учителя в переважно українській оселі (около 70% ) Нова Га
личина, що вчить дїтий по польськи, бразилїйськи і нїиецьки, лише „не 
признає української мови“, бо „jego prawdziwie galicyjski patryotyzm 
każe mu wierzyć, iż w ten sposób „można wcielić ten ciemny naród“ 
(стор. 844). Не жахає ся знова деінде піднести, що Українці то'лерант- 
нїйші, бо вчать у своїй школі і по польськи.

Автор підчеркує, що головну частину іміґраатів до Парани тво
рять Поляки і Українці 8 Галичини, а в части і 8 Королівства. Між 
емігрантами подибуєть ся там побіч „rusinów і mazurów z zaboru 
austryackiego, lubliniaków i podlasiaków, a dalej rusinów i polaków 
z Podola, Ukrainy, naw et rosyan z gubernii Chersońskieju (стор. 802). 
Кольонїстів називають там загально Поляками, хоч не всюди перева
жають польські кольонїсти. Подрібно описує автор нову українську ко- 
льонїю Vera Guarana, де в 1908 р. поселено 600 родин (в тім 70% 
Українців). Кольонїя вже на укінченю і складаеть ся з двох місточок: 
в однім з них є й грек.-катол. церков. Більше місця присвячує автор 
далї кольонїям Rio Claro і Itahy. Оселя Itahy повстала в 1907 р. і на
ходить ся ще в самих початках. Живе в пїй поверх 3%  тисяча людий, 
8 чого більше як 70% припадає на Українців, а около 25% на Поля
ків. Українці* мають тут церковцю в місточку і кілька приватних шкіл 
на кольонїях. Поляки не мають анї школи анї костела, лише в одній 
українській школі* вчать і по польськи. Вкінци дав автор ввістки про 
зелї8ничу оселю Нова Галичина і про кольонїю Joäo Candido. Нова 
Галичина має около 70% Українців, другаж кольонїя, внана також під 
назвою Legru, істнуе вже 18 лїт і числить около 300 господарств
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„в великою, як усюди в ІІаранї, перевагою Українців". 
Остатня эвістка Хростовського варта більшої уваги, бож загально прий
мав ся, що Українців значно менше від Поляків.

Статя прикрашена кільканацятьма образками, між иншим видами 
кольонїї, загороди кольонїста і церков. 3. Вуз еля.

Видання й статі, ширше обговорені в сім томі:
Наукова хроніка.

Архивъ Юго-Западной Россіи, часть вторая, т. III, 1910.
— Часть восьмая, т. III, 1909. 4
— Часть восьмая, т. IV, 1907.
— Часть восьмая, т. Y, 1907.
— Часть восьмая, т. VI,1911.

Історія політична і культурна.
М. Любавскій — Очеркъ исторіи Литовско-Русскаго государства 

до Люблинской уніи включительно, 1910.
W . Lipiński — Z dziejów Ukrainy, 1912.
В. Петрикѳвич — Лїтопись Самійла Велична a „W oyna dom o

wa, 1910.
Д. Багалѣй —  Очерки изъ русской исторіи, II, 1913.
L. Janowski — О tak Zwanej „Historyi R usów “, 1913.
И. Павловскій — Краткій біографическій словарь ученыхъ и пи

сателей Полтавской губерніи съ половины XVIII вѣка, 1912.
Л і т е р а т у р а .

Н. Петровскій — Къ исторіи „Откровенія Меѳодія Патарліаго“ 
въ вападно-славянсвихъ литературахъ, 1910.

В. Щурат —  Літературні начерки, 1913.
В. Брнъ —  Григорій Саввичъ Сковорода, 1912.
В. Даниловъ — Письма Ивана Вагилѳвича къ М. А. Максимо

вичу, 1912.
Бібліографія і бібліотеки.

S. Czarnowski —  L iteratura przeddziejów Polski i ziem sąsied
nich słowiańskich, 1909.

E. Kołodziejczyk — Bibliografia słowianoznawstwa polskiego, 1911. 
Извѣстія Одесскаго библіографическаго общества, І, 1913. 
Slovansk^ Pfehled, 1909— 1911.

Жите суспільне і культурне.
Les Annales des N a tio n a le s , 1913, I I I—IV.
J. Bartoszewicz — Na Rusi polski stan posiadania, 1912.
M. Prószyński — Powiat lwowski, 1911.
S. Łaganowski — Kolonie polskie w Paranie, 1910.
L. Włodek — Z wycieczki do Parany.
T . Chrostowski — Z Kolonii polskich w  Paranie, 1911.
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